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‘Uma aldeia em movimento.’

Turismo Rural



Carapito possui um património muito rico que se estende 
por toda a freguesia.

No centro da aldeia encontra-se o 
Pelourinho Manuelino, sendo um 
dos mais belos da região. Este 
sustenta também o facto de Cara-
pito já ter sido sede de concelho 
durante vários séculos, até 1836.

A Igreja Matriz, possivelmente com 
origens românicas, do século XVII, 
encontra-se também no centro da 
aldeia, contendo no interior valioso 
património religioso.

Para além da Capela de S. Sebas-
tião, onde se continua a celebrar 
uma festividade ainda hoje, no 
centro da aldeia há mais três ca-
pelas particulares, que faziam par-
te das três edificações solarengas 
pertencentes a famílias de reno-
me.

A sudeste da aldeia encontramos 
o Dólmen N.º I, também conheci-
do como Casa da Moira e, ali bem 
perto, outros dois dólmenes com-
põem o núcleo das Entre-Águas.

Mudamos de direção e, já na Serra 
do Pisco, encontramos as ruínas 
de um antigo povoado com milé-
nios de história. Ali terá existido 
o antigo Carapito, num local hoje 
chamado de Castro dos Castelos.

Para além deste, muito outro patri-
mónio construído pode ser encon-
trado por toda a aldeia, como fontes, cruzeiros ou alminhas. 
Ainda assim, o património natural é quem dá outra dimen-
são à aldeia, que se encontra rodeada por serras, a sudes-
te, a Serra da Estrela e, a nascente, a Serra do Pisco ou 
Serra do Almançor. A partir do Monte Calvário é onde a vista 
é mais sublime e merece uma visita obrigatória.
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Onde Comer
Na aldeia é possível desfrutar da gastronomia local em três restauran-
tes, todos eles com provas dadas não só localmente mas um pouco por 
toda a região.

Café/Restaurante/Pizzaria Nascer do Sol
Rua da Confraria, Nº 9
Tel. 232 577 532

Café/Restaurante Terreiro de Santa Cruz
Largo do Terreiro
Tel. 232 577 036

Café/Restaurante O Tenreiro
Rua das Boiças, Nº 18A
Tel. 232 577 164

Onde Dormir
A estadia é também possível numa casa de turismo rural bem no centro 
da aldeia, dotada com quatro quartos, sala de refeições e de convívio.

Casa de Turismo Rural Terreiro de Santa Cruz
Largo do Terreiro
Tel. 232 577 036

O que Visitar
Núcleo Dolménico - composto por 4 dólmenes, um deles é o 2.º maior 
de Portugal.
Castro - ruínas de um castro com castelo, habitações e igreja, onde terá 
sido outrora edificado o Carapito antigo.
Pelourinho - construído durante o séc. XVI a propósito do foral novo 
concedido a Carapito, em 10 de maio de 1514.
Igreja Matriz - possivelmente construída no séc. XVII.
Aqueduto - ruínas de um aqueduto de transporte de água.
Capelas - encontram-se por toda a povoação: Capela de S. Sebastião, 
Capela de Santo António; Capela de Nossa Senhora do Rosário e Ca-
pela de Santa Cruz.
Solares - destacam famílias nobres da aldeia: Solar dos Pêgos, Solar 
dos Beltrões e Solar dos Freire de Andrade.
Fontes, Cruzeiros e Alminhas - estão por toda a povoação.
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Turismo de Carapito
Junta de Freguesia de Carapito
Largo Adelino Sobral
3570-100 Carapito [Aguiar da Beira - Guarda]
Tel. 232 577 032
Email: freguesiacarapito@gmail.com
www.carapito-agb.pt

Como chegar

COMBOIO
Linha do Norte/Linha da Beira-Alta
- Lisboa/Porto    Pampilhosa    Fornos de Algodres* (20 km até 
Carapito)

AUTOCARRO
- Lisboa/Porto      Viseu       Aguiar da Beira* (11 km até Carapito)

*O percurso entre Fornos de Algodres/Aguiar da Beira e Carapito 
pode ser feito de táxi.


