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A Serra do Caramulo está situada no conce-
lho de Tondela, distrito de Viseu. É uma zona de 
montanha de origem granítica e xistosa onde 
predominam as urzes e a carqueja.

A serra é povoada por aldeias com casas e 
espigueiros em granito típicos desta região onde 
podemos desfrutar da deslumbrante paisagem 

enquanto respira um ar realmente puro e saudável.
Pontos de interesse: 
– O  Caramulinho é o ponto mais alto da Serra 

com 1075 metros, onde se avista o mar em dias 
sem nebulosidade.

– O Cabeço da Neve – daqui pode avistar em 
dias sem nebulosidade a Serra da Estrela.

– O Museu do Caramulo foi criado por Abel de 
Lacerda em 1953, destinado a albergar os obje- 
tos artísticos doados pelas mais diversas persona- 
lidades, nacionais e estrangeiras.

Coleções: 
· Arte antiga – esta coleção abrange  diversas 

épocas cronológicas, destacam-se os núcleos de 
egiptologia, escultura, pintura, desenho e gravu-
ra, cerâmica europeia e chinesa, arte japonesa e 
luso-oriental, tapeçarias, mobiliário, etc.

· Arte moderna e contemporânea – século 
XX, XXI e artes gráficas.

· Automóveis - é composta por automóveis 
antigos, únicos no mundo. Em destaque um 
Mercedes-Benz à prova de bala encomendado 
em 1938 pelo Dr. António de Oliveira Salazar, mas 
que nunca chegou a ser utilizado.

· Motociclos/Velocípedes.
· Brinquedos - Esta nova exposição conta 

com mais de 3000 peças e cobre quase um sécu-
lo da história do brinquedo e do colecionismo, 
mostrando a evolução do brinquedo e das minia- 
turas através das suas várias fases e materiais.

Interecycling – Fundada em 1999, foi a 1ª 
empresa de Reciclagem de Resíduos de Equipa-
mento Eléctrico e Electrónico (REEE´s) da penín-
sula ibérica.

O Interfaísca é a mascote da Interecycling S.A. 
e dos REEE´S. Representa a imagem e a comuni-
cação da empresa. Tem a forma de fio e ficha pois 
são o denominador comum a todos as categorias 
de REEE´s. Em utilização tudo se liga à tomada, 
no fim ganha nova vida na Interecycling S.A.
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