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Nos contrafortes da Serra da Estrela ergue-se Celorico da Beira, 

município de fundação antiquíssima. Dotado de excelentes acessibilidades 

que advêm da sua localização estratégica privilegiada, na confluência de 

várias vias de comunicação férrea e terrestres (A25, IP2 e linha férrea da 

Beira Alta), proximidade às maiores cidades do país (Lisboa, Porto, Aveiro 

e Coimbra), porta de 

entrada para a Europa, 

mas, acima de tudo, 

Celorico da Beira é 

uma referência pela 

excelência do seu 

queijo, pelo parapente, 

pelos recursos naturais, 

pelo património arquitetónico religioso, civil e militar, em que os castelos 

de Celorico e Linhares da Beira são o expoente máximo, pela sua história e 

tradições.  

Além disso, integrar a rede das Aldeias Históricas de Portugal, a rede 

das Aldeias de Montanha e, fazer parte do Geopark Estrela integrado pela 

UNESCO, em 2020, na rede mundial de Geoparques, constitui uma mais-

valia e uma janela de oportunidades para divulgar e valorizar o concelho e 

as suas potencialidades.  

O desenvolvimento sustentado desta região da Serra da Estrela, passa 

essencialmente pelo turismo acessível, sustentável, pela preservação e 

promoção dos produtos genuínos, a sua cultura, as suas tradições, garantes 

da sua identidade e herança valiosa a legar às gerações vindouras.  



Nesta conformidade, o roteiro turístico e cultural do município de 

Celorico da Beira assenta essencialmente na realização de eventos anuais 

que visam a preservação e promoção de produtos genuínos como o queijo e 

o borrego serra da estrela, o requeijão, a castanha, o azeite,  enquanto 

caracterizadores da identidade desta região; e os desportos de montanha e 

aventura, com destaque para os campeonatos de BTT no circuito do Bike 

Park Cadafaz-Rapa e o parapente que encontra na escola-aventura de 

Linhares da Beira as condições ideais para a prática da modalidade. 

Um passo inovador na defesa 

da fileira do queijo foi dado em 2021, 

com a criação de uma loja on line para 

venda de Queijo Serra da Estrela –

 www.celoricocomgosto.pt  - uma frente de 

trabalho que permitirá continuar a 

valorizar o território e colocar a sustentabilidade da fileira do queijo SE na 

agenda.  

 

A situação geográfica (interioridade), as paisagens, o património, a 

gastronomia, as infraestruturas existentes e a hospitalidade dos seus 

habitantes, conjugam-se de modo a fazer destes três concelhos - Celorico 

da Beira, Sardoal e Castanheira de Pera -, um destino turístico apetecível 

para quem deseja desfrutar da tranquilidade e beleza presente em cada 

recanto destes lugares e descansar da vida agitada do quotidiano. 

 

A experiência tem-nos ensinado que o valor dos projetos, sejam 

culturais ou de urbanidade, é tanto maior quanto mais apostarmos na 

complementaridade e partilha de esforços e tempo, razão pela qual nos 

lançamos neste projeto intermunicipal, e intercultural, com as câmaras 

municipais do Sardoal e Castanheira de Pera. O objetivo é oferecer “tempo 

http://www.celoricocomgosto.pt/


de qualidade”, oferecer ao público, e aos nossos visitantes e residentes, 

uma experiência estética agradável e bela. 

 A mestria da Academia Internacional de Música Aquiles Delle Vigne 

é garantia da qualidade desta experiência estética que pretende envolver as 

comunidades residentes e os turistas e deixar uma impressão cultural.   

Nós queremos acompanhar o desígnio europeu expresso na Carta de 

Porto Santo, com o nosso programa em rede cultural queremos 

democratizar a cultura, oferecê-la a todos e valorizar nesse movimento o 

nosso património.  

E para criar uma atmosfera singular, vamos “pian_ar” para abrir uma 

“clareira do ser”, um espaço aberto a todos, onde a harmonia da música, 

da poesia e o meio ambiente que nos envolve, se tornem uma “impressão 

viva e natural”, uma experiência sensorial agradável, se tivermos tempo 

para escutar, para sentir, para estar-com-os-outros. É uma oportunidade 

para ir ao encontro da ideia de que somos “seres-no-tempo” (da-sein), 

circunstanciais, pertencemos ao mundo e o mundo está aí para ser sentido.  

Pela arte, e fruição estética, vamos demonstrar a qualidade de vida 

que pode ser encontrada no interior das nossas aldeias, lugares de um 

Portugal mais profundo que está por explorar e merece ser reconhecido e 

saboreado. 

 

Com os roteiros sensoriais que definem o programa de rede cultural 

“Viver ao vivo, com tempo no centro”, pretendemos dar a conhecer o que 

de bom temos para oferecer a quem nos visita e lançar um convite a 

descobrir a cada passo as razões que fazem da sua visita uma experiência 

inesquecível.  

Esperamos por si! 
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Carlos Ascensão, Presidente Câmara de Celorico da Beira 


