Leça da Palmeira, OSCARTUR, saída às 07h45. Porto, Boavista, Café Convívio saída às 08h00.
Em direcção a GÓIS e AIGRA NOVA (Aldeia de Xisto). Almoço. LOUSÃ e CANDAL (Aldeia de Xisto).
ALDEIAS DE XISTO DE GÓIS
Inserido na rede de Aldeias do Xisto, este agrupamento de quatro aldeias do Concelho de Góis – Comareira, Aigra
Nova, Aigra Velha e Pena – estão integradas numa estrada panorâmica que as ligará ao Trevim, o ponto mais alto da
Serra da Lousã, a Santo António da Neve e a outras aldeias situadas na vertente oposta da serra. É com os olhos postos
no alto que se agradece a existência destas aldeias-memória e a sua recente e progressiva transformação em aldeiasfuturo, a chamar para cada uma delas uma nova alma que as belíssimas pedras de xisto, por si só, não podem conter.

É obrigatório parar em AIGRA NOVA. A simpatia é tão contagiante como é serena a paisagem. A sul, o Trevim
ergue-se, imponente, a 1204 metros de altitude. É bom saber que, no fundo destes vales, veados e javalis
continuam a subsistir imperturbados, como que protegidos do mundo.
Soalheira todo o dia, a Comareira é feita de casas aninhadas umas nas outras, avistando a paisagem que se estende até
perder de vista. Os habitantes orgulham-se de dizer que este é um ponto estratégico para os visitantes das Aldeias do
Xisto que se interessem pelas praias fluviais desta região, pelo Parque Florestal da Oitava ou pelos numerosos passeios
pedestres organizados pela liga de amigos.

ALDEIAS DE XISTO DA LOUSÃ
Aninhado na Serra da Lousã, a ALDEIA DE CANDAL ergue-se numa colina voltada a Sul. Estrategicamente
colocada junto à Estrada Nacional, que liga Lousã a Castanheira de Pera, esta Aldeia está habituada a receber
visitantes. Estes são recompensados por subir as suas ruas inclinadas pois, chegados ao miradouro, uma
belíssima vista sobre o vale se apresenta, refrescada pela Ribeira do Candal.
Beneficiado pela acessibilidade privilegiada que lhe proporciona a Estrada Nacional, Candal é muitas vezes
considerada a mais desenvolvida das aldeias serranas e uma das mais visitadas. Aos seus habitantes de
sempre é comum juntarem-se ocupantes de férias e fins-de-semana que aqui acorrem em busca de ar puro e
boa companhia.
Talasnal, Casal Novo e Chiqueiro são aldeias cravadas na serra da Lousã, ligadas entre si pela história e cultura comuns,
mas sobretudo pelo viver genuíno das gentes. Ao reabilitarem-se casas e condições de vida, recuperam-se os sorrisos que
nestas três aldeias voltam a chamar quem aprecie o casario encostado a ruas estreitas e as fontes que cantam os
segredos da Serra.
Descobrir estas três Aldeias do Xisto representa mergulhar no mundo mágico da Serra da Lousã, embrenhar-se numa
vegetação luxuriante por onde espreitam veados, corços, javalis e muitas outras espécies, algumas raras e protegidas.
Aqui reina a Natureza, sensível, que pede respeito.

LOUSÃ – Do castelo vêem-se as Ermidas consagradas à Senhora dos Aflitos, a S. João Baptista, ao Senhor da
Agonia e, bem no alto do penhasco, a Capela de Nossa Senhora da Piedade. Realce para a Misericórdia e a sua
capela, a Igreja Matriz, e o belo edifício, ao gosto barroco, dos Paços do Concelho.

Pelas 17h00 regresso ao Porto e a Leça da Palmeira.
INCLUINDO: Viagem de autopullman-luxo e almoço.

31 de Março de 2019 UM DOMINGO DIFERENTE € 47,50

