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Tábua

Turismo activo
Active tourism

Ver, fazer e sentir
Descubra infinitas
possibilidades de lazer. As
Aldeias do Xisto criaram um
calendário de eventos anual
diversificado, adaptado a
todos os gostos e idades, e
profundamente enraizado no
que há de melhor e mais
genuíno neste território.
Se é aventura que procura,
aqui encontra percursos
pedestres e BTT, pode praticar
canoagem, sentir a adrenalina
do downhill ou testar a sua
resistência em trail running.
Nas praias fluviais há torneios
de voleibol e nas rochas
escalada e rappel.
Surpreenda-se ainda com
ciclos temáticos ligados à
gastronomia e à recriação de
tradições antigas. Desfrute do
alojamento de excelência,
prove a gastronomia dos
nossos restaurantes e
divirta-se com empresas de
animação certificadas.
Acompanhe a mudança das
estações e viva o Outono com
o magusto, as vindimas e a
brama dos veados, o Inverno
com o Natal, o Entrudo e a
Páscoa, a Primavera com a sua
exuberante explosão de cores
e cheiros, e finalmente
procure a frescura das
sombras e da água no Verão.
Amasse o pão, extraia o azeite,
acompanhe os rebanhos e
faça o queijo, ouça a música e
a poesia, veja o teatro, a
magia, surpreenda-se,
encante-se... traga o coração
bem aberto e encontre a paz.

Do, see, feel
Discover the endless
possibilities for your
recreation. The Aldeias do
Xisto - Schist Villages - have
drawn up a very varied annual
programme catering to all
tastes and ages and deeply
rooted in what is the best and
most authentic in the area. If
you're looking for adventure,
you'll find hiking and
mountain bike trails here; you
can do canoeing, get an
adrenaline rush on downhill
biking, or test your resistance
in trail running. The river
beaches offer volleyball
competitions and there's rock
scaling and rappel. Themed
programmes linked to
gastronomy and re-enacting
ancient traditions will surprise
you. Enjoy our excellent
accommodation, try the
gastronomy in our restaurants
and join in the fun organised
by our certified companies.
Follow up the changing
seasons or the year and have a
taste of Autumn with folk
feasts and wine-harvesting;
Winter with Christmas,
Carnival and Easter; Spring
with its exuberant explosion of
colours and smells, and finally,
seek out the coolness of
shade and water in the
Summer. Knead bread, press
olive oil, shepherd the flocks
and make cheese, listen to
music and poetry, see plays,
experience the magic, surprise
yourself, let yourself be
charmed... bring your heart,
open it wide and find peace.

De comer e chorar por mais
Apostando nas tradições
culinárias das Aldeias do Xisto,
promoveu-se a criação da
Carta Gastronómica das
Aldeias do Xisto.
Este documento unifica o
conceito de gastronomia no
Pinhal Interior com base numa
cuidada investigação histórica,
e fornece aos restaurantes
locais diretrizes orientadores.
Numa época em que nem só
"pão e vinho levam o homem
a caminho", rebuscaram-se os
cantos da memória dos
habitantes destas aldeias e
coligiram-se 153 receitas
típicas da região.
Mas se é fundamental
preservar a autenticidade das
receitas, não é menos
determinante que cada
restaurante garanta máxima
qualidade no que diz respeito
a higiene e segurança
alimentar, ambiente,
arquitectura e decoração,
formação do pessoal, preços,
variedade de vinhos e
animação, entre muitos outros
fatores que a Carta
Gastronómica estipula.
Só assim se garante que o
cliente esclarecido e satisfeito
volte sempre, que esta
continue a ser conhecida
como região de boa mesa,
que vá crescendo o número
de admiradores destes ritos de
preparação dos alimentos
carregados de história, cultura
e tradição.

Parque Natural da
Serra da Estrela

São Gião
Alvôco das
Várzeas

VILA COVA
DO ALVA
Flavours to die for
Investing on the culinary
traditions of the Aldeias do
Xisto, the creation of the
"Carta Gastronómica das
Aldeias do Xisto" was
promoted.
This is a document that, based
or careful historic
investigation, evens the
concept of gastronomy in
Pinhal Interior and supplies
restaurants with guiding rules.
In a time when the typical
Portuguese proverb "bread
and wine send a man on his
way" does not hold true any
more, the corners of memory
have been searched to collect
153 of the region's typical
recipes.
But while it is fundamental to
preserve the recipe's
authenticity, it is no less
important that each restaurant
guarantees maximum quality
in what concerns hygiene and
food safety, environment,
architecture and decoration,
training of the staff, prices,
variety of wines and
entertainment, among many
other factors stipulated by the
Carta Gastronómica. Only this
way can guarantee.
That the englightened and
satisfied customer always
comes back, that this
continues to be known as the
region of fine eating that a
growing number of admirers
appreciate these rites of food
preparation charged with
history, culture and tradition.
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Um modo de vida
Há cultura e cultura.
A primeira, intrínseca de cada
povo e decorrente de séculos
de história, está patente em
cada família, esquina e festa
da aldeia.
A segunda é feita de eventos
que promovem o
conhecimento.
São sinais de modernidade
que atraem participantes e
espetadores a estas aldeias
antigas, reforçando as formas
tradicionais de animar o povo.
Como o Bodo de Janeiro de
Cima, consagrado a São
Sebastião. Ou a festa em
honra de S- João Baptista, em
Ferraria de São João.
Novos habitantes têm vindo a
recuperar estes hábitos
antigos que exaltam o crer
popular, expresso pelo padre
artista Monsenhor Nunes
Pereira:
O pouco que Deus me deu
Cabe numa mão fechada
O pouco com Deus é tudo
O muito sem Deus é nada.
Mas o sustento que Deus dá
não dispensa o labor dos
homens, e os lagares e os
fornos continuam a funcionar
para enriquecer os sabores da
gastronomia local.
Ao prová-los, vem à ideia que,
nas Aldeias do Xisto, a cultura
é um modo de vida.

A way of life
There is culture, and then
there is culture. The first,
inherent to each people
and a consequence of
centuries of history, is
manifested in each family,
corner, and celebration of
the village. The second is
made of events that
promote knowledge.
These signs of modern life
attract both participants and
spectators to these ancient
villages, reinforcing the
traditional ways of
entertainment. Such as
Bodo de Janeiro de Cima,
consecrated to Saint
Sebastian. Or the
celebration in honor of
Saint John the Baptist, at
Ferraria de São João.
New inhabithants have
been recovering these old
habits, that exalt popular
belief as expressed by artist
priest Monsenhor Nunes
pereira: The little that God
gave me/ Fits in a closed
hand/ A little with God is
everything/ A lot without
God is nothing.
But the sustenance that
God provides does note
exempt man's labor, and
oil-pressers and ovens are
still working to enrich the
flavors of the local
gastronomy While tasting
them one cannot help but
think that, at the Aldeias do
Xisto, culture is a way of life.

Cultura
Culture

Teia de emoções
Desvendar o património das
Aldeias do Xisto é
aventurar-se na descoberta
de uma teia de emoções
feita de história, religião,
arquitectura, gastronomia,
ecologia, cultura.
Para a compreender, há que
indagar como surgiram os
nomes das aldeias, quando
se estabeleceram as
povoações.
Atentar que a arquitectura
popular destas casas de
xisto é, por si só,
património. Depois,
conhecer as pessoas, ouvir
as suas histórias,
compreender as suas
crenças. Apreciar o facto de
numa só Aldeia (Álvaro)
existirem quinze templos.
Saber quem foi São
Sebastião.
Observar como se ocupam
e de que vivem as gentes.
Perceber o funcionamento
dos lagares, fornos, teares.
Descobrir o valor das
fontes.
Provar nos pratos típicos o
gosto a história local.
Refletir sobre o artesanato e
os artistas. Olhar em volta
pelos pastos e trilhar os
campos de rocha e verde,
onde raposas, javalis e
veados caminham também.
Ponderar no cimo das
montanhas a razão de ser
da paisagem. Verificar a arte
rupestre gravada na pedra
há milhares de anos.
Procurar em cada rio a
portugalidade deste sítio.
E agarrar como um tesouro
cada uma das provas deste
existir coletivo.

A web of emotions
Unveiling the patrimony of
Schist Villages is
adventuring on the
discovery of a web of
emotions made of history,
religion, architecture,
gastronomy, ecology,
culture. In order to
understand it, you must
investigate how the villages
were named, when the
people were established
there.
You must pay attention to
the fact that the popular
architecture of these
houses is, by itself, heritage.
Then, meet the people,
hear their stories,
understand their beliefs.
Appreciate the fact that in
one village alone (Álvaro)
there are fifteen temples.
Find out who Saint
Sebastian was. Observe
how the days are spent and
what people live off.
Understand the working of
oil presses, ovens and
weaver's looms. Discover
the value of fountains. Taste
the flavour of history on
typical recipes.
Reflect on the
craftsmanshio and the
artists. Look around at the
pastures and walk the rock
and green fields, where
foxes, wild pigs and deer
walk too. Check out the art
engraved in stone,
thousands of years ago.
Look in every river for this
place's "portugality".
And keep each proof of this
collective existence like a
treasure.

Centros de BTT
Os Centros de BTT das Aldeias
do Xisto são infra-estruturas
desportivas permanentes
dotadas de equipamentos
dedicados exclusivamente aos
praticantes de BTT. Estes
locais estão apetrechados
com estacionamento,
balneários, estação de serviço
para bicicletas (lavagem, ar e
mini-oficina) em regime de
self-service. Os Centros de
BTT oferecem uma rede de
trilhos do tipo CrossCountry,
DownHill ou FreeRide, com
marcações homologadas de
acordo com as regras
internacionais. Apresentam
quatro níveis de dificuldade
adequados a todos os tipos de
utilizadores, dos iniciados aos
mais experientes.

Mountain Bike Centres
The Mountain Bike Centres
(MTB) in the Schist Villages
are permanent fully
equipped sports facilities
aimed exclusively at MTB
enthusiasts. These on-site
bike stations are equipped
with car parks, washrooms,
a self-service station for
bikes (wash, air and repairs).
The MBT Centres offer a
network of bike trails
including Cross Country,
Down Hill or Free Ride and
are signposted in
compliance with
internationally recognised
rules.
They have four grades of
difficulty suitable for all
kinds of bikers, from
beginners to the more
experienced riders.
2019

Heritage

A new concept of
rural Portugal

Schist Walking Trails
Enjoy the fantastic natural
environment and soak in
the rural culture of the
Schist Villages.
The Schist Trails are short
walking trails that conform
to international hiking rules.
They provide a different
way of keeping fit while
being in direct contact with
nature. The routes fallowed
by these trails often overlap
the old paths used by
millers, farmers, miners...
They allow you to have an
overall view of the surround
landscape and of
architecture of the Shale
Village. There are trails for
all taste and at all grades of
difficulty.

Gastronomia
Gastronomy

design www.ateliernunesepa.pt

Património

Caminhos do Xisto
Desfrute de uma envolvente
natural fantástica e sinta a
cultura rural das Aldeias do
Xisto.
Os Caminhos do Xisto são
percursos pedestres de
pequena rota, homologados
de acordo com as regras
internacionais de pedestrianismo. Patrocionam uma forma
diferente de se manter activo,
em contacto directo com a
natureza. Os traçados destes
circuitos acompanham muitas
vezes antigos trilhos usados
por moleiros, agricultores,
mineiros...
São percursos que permitem
desfrutat da envolvente
paisagística e arquitectónica
das Aldeias do Xisto. Há-os
para todos os gostos e com
diferentes níveis de difuculdade.

Constância

The project was based on a
simple idea: to bring a new
dynamic to tourism in the
Centre Region through the use
of the natural and human
resources of the Schist Villages.
The challenge, however, resided
in doing so without loosing
sight of the lifestyle of its
inhabitants, the preservation of
their values and the increment
of their self esteem.
But as the Portuguese say, "there
is no shortcut to labour" and the
Sustained Development Plan for
the Schist Villages had to create
modern infrastructures, to train
the population and to promote a
tourist culture.
Buildings were reconstructed,
using traditional methods and
preserving original traits. And
while some were pledged to
take care of the houses, others
were becoming technicians,
preparing to face a new standard
for qualification. In gastronomic
production, craftsmanship,
cultural entertainment, the
Schist Villages stand out for their
preservation of excellent
products, services and
professionals.
New products are made from
the fruits of the land. A river
becomes a canoeing track. A
forest becomes a path for
trekking. A boy from the village
becomes a guide. A house
becomes a bed and breakfast.
A new strength is given to
producers of local specialities.
And, based on the knowledge of
many years, innovative ogjects
are crated. Objects of
contemporary design.
Attracted by the promise of a
rich cultural and natural
heritage, visitors como here to
find, besides dazzling
landscapes, practically endless
possibilities of outdoor

entertainment. But if outdoors
the days are joyfully spent, life
indoors is similarly busy. A mix of
professionalism and sincere
kindness welcome us to the rural
lodging units, as to each
retaurant, shop, Tourism
Information Kiosks and
entertainment company.
Availability of information,
quality of service and the
assurance that these are certified
activities guarantee the sucess of
initiatives.
Little by little, Pinhal Interior
starts to forget its stone sadness,
and the schist landscapes are
hot with new projects. The
bonds connecting the network
intensify, synergies are
perfected, partnerships grow
stronger. Working as a network,
the territory's economic agents
develop coordinated strategies
and make joint investments.
With training and employment
opening a new window of hope,
young peple are no longer
dreaming of departing to urban
areas. In fact, some are starting
to return from the city for
holidays or weekends, some to
stay. A new dream is built, and
the village that used to be
desolated and abandoned, are
now becoming joyful. With the
support of the Schist Villages
Programme, the village are
reinventing themselves and,
once again assuming a central
role. Attracting the eyes of the
world to the centre of Portugal,
they invite us to discover a
region that is a national treasure
and to become a part of the
challenge, believing it is
possible, and worth it, to
change.

Um novo conceito de
Portugal rural
O projecto partiu de uma ideia
simples. Dinamizar o turismo na
Região Centro através do
aproveitamento dos recursos
naturais e humanos existentes
nas Aldeias do Xisto. O desafio,
contudo, estava em fazê-lo sem
perder de vista a qualidade e o
estilo de vida dos habitantes, a
preservação dos seus valores de
referência e o incremento da
sua auto-estima.
Mas não há atalho sem trabalho
e a implantação do Plano de
Desenvolvimento Sustentado
das Aldeias do Xisto passou por
criar infraestruturas modernas,
dar formação à população e
promover uma cultura turística.
Os edifícios foram reconstruídos
fazendo uso de métodos
tradicionais e preservando os
traçados originais.
E enquanto uns se empenhavam
em alinndar as casas, outros
iam-se transformando em
técnicos preparados para fazer
face a um novo padrão de
exigência.
Na produção gastronómica, no
artesanato, na animação
cultural, as Aldeias do Xisto
destacam-se pela apresentação
de produtos, serviços e
profissionais de excelência. Das
coisas da terra fazem-se novos
produtos. Um rio faz-se pista de
canoagem. Uma floresta faz-se
trilho para caminhadas. Um
rapaz da aldeia faz-se guia
turístico. Uma casa faz-se
albergaria. Ganham um outro
fôlego os produtos de
especialidades locais. E com
base no saber de há muitos anos
criam-se objectos inovadores de
design contemporâneo.
Atraídos pela promessa de rico
património natural e cultural, os
visitantes encontram aqui, para
além das deslumbrantes
paisagens, possibilidades
praticamente infinitas de

entretenimento fora de portas.
Mas se lá fora os dias passam a
correr de gosto, dentro de casa
o corrupio é o mesmo. É com
um misto de profissionalismo e
sincera simpatia que nos
recebem nas unidades de
alojamento rurar, como em cada
um dos restaurantes, lojas,
postos de turismo e empresas
especializadas em animação. A
disponibilidade do atendimento
e a certeza de que se tratam as
actividades certificadas
garantem o sucesso das
iniciativas.
Aos poucos, o Pinhal Interior vai
esquecendo as agrurar de pedra,
e nas paisagens de xisto
fervilham novos projectos.
Intensificam-se os laços que
interligam a rede,
aperfeiçoam-se sinergias,
adensam-se parcerias e
cumplicidades. Trabalhando em
rede, os agentes económicos do
território desenvolvem
estratégias concertadas,
investem conjuntamente.
Com a formação e emprego a
abrir uma janela de esperança,
os jovens já não sonham em
partir para a cidade.
Antes começam a regressar da
cidade para passar férias ou fins
de semana, alguns para ficar.
Constrói-se um novo sonho, e
os povoados que eram
desolação e abandono
começam agora a ser alegria.
Com o apoio do Programa das
Sldeias do Xisto, as aldeias
reinventam-se e voltam a
assumir o seu papel central.
Chamando para o centro do
território o olhar dos
portugueses, convidam-nos a
descobrir uma região que é um
tesouro nacional. E a fazer parte
do desafio acreditando que é
possível, que vale a pena mudar.

as Aldeias do Xisto
the Schist Villages
Município
de Arganil
BENFEITA

Benfeita é terra de hortas,
pecuária e olivicultura. Aqui, a
cada dia 7 de Maio, o sino da
Torre da Paz comemora o
aniversário do fim da II Guerra
Mundial com 1620 badaladas,
uma por cada um dos dias que
durou a neutralidade
portuguesa.
VILA COVA DO ALVA

Nobre aldeia, de exemplar
dignidade, marcada pela
dimensão dos seus edifícios e
pelo bem receber das suas
gentes.
Caminhe ou descanse pelos
espaços públicos da aldeia,
casos do Largo da Igreja
Matriz e do Pelourinho, onde
coabitam dois solares do séc.
XVII. Descubra muitos outros
monumentos religiosos e
civis.
O rio, que passa ao fundo,
impressiona pela limpidez, pela
frescura e pela beleza
envolvente. As serranias em
redor parecem convidar a um
passeio na brandura das suas
sombras e luxuriante
vegetação.

Município de
Castelo Branco
MARTIM BRANCO

Por detrás das casas da última
rua, a ribeira de Almaceda faz
cantar as águas e os rouxinóis.
Lá fora, o forno comunitário
ainda exala o cheiro do pão
acabado de cozer.
Os fornos são os elementos
mais interessantes em Martim
Branco e o processo da sua
recuperação tem contribuído
para uma nova vida
comunitária na aldeia. Basta
provar o pão para perceber
porquê.
SARZEDAS

Sarzedas distingue-se pelos
traços de cor que lhe marcam
as fachadas das casas
rebocadas a caminho da Fonte
da Vila.
No Alto de São Jacinto, junto
à Igreja Matriz, o Campanário
ergue-se solitário sobre a
aldeia. Está-se bem aqui, neste
espaço de leitura moderna, a
pensar na história deste lugar
cujo povoamento se deve a D.
Gil Sanches …

Município
de Covilhã
SOBRAL DE S. MIGUEL

Os seus habitantes
denominaram a aldeia como o
"Coração do Xisto". Povoado
muito antigo, a sua origem
remonta
à era romana e esteve sempre
associado à Rota do Sal.
A fresca e límpida ribeira
influenciou a construção
de diversos açudes, levadas,
moinhos e lagares Vale a pena
vir descobrir os pequenos
tesouros escondidos desta
aldeia. Suba aos montes
circundantes e aprecie a
paisagem. Desça e
refresque-se nas fontes ou na
ribeira.

Município
de Figueiró
dos Vinhos
CASAL DE S. SIMÃO

Esta é uma aldeia recuperada
por pessoas da cidade que aqui
vinham para férias e
fins-de-semana, mas este é um
lugar que voltou a ter vida.
Das mãos de um conjunto de
amigos estão a nascer em Casal
de São Simão projectos para o
futuro das Aldeias do Xisto.
É esperar para ver…

Município
de Fundão
BARROCA

A Casa Grande, antigo solar do
Séc. XVIII onde hoje funciona o
Centro Dinamizador das Aldeias
do Xisto, acolhe-nos e
lança-nos à descoberta.
Na Barroca continua a
respirar-se um ambiente rural,
pautado pelos seus ciclos
agrícolas. A paisagem
circundante é enquadrada pelo
pinhal e pelas pirâmides das
Minas da Panasqueira.
JANEIRO DE CIMA

Em comunhão com a natureza
e as raízes familiares, Janeiro
de Cima enche-se de gente aos
fins-de-semana e nas férias.
No Verão, fazem-se
piqueniques no pinhal ou
aproveita-se a frescura da água
no Parque Fluvial. Mas
contando com os passeios
organizados de BTT, canoagem
ou escalada, todo o ano há que
fazer.

Município
de Góis
COMAREIRA

Soalheira todo o dia, a
Comareira é feita de casas
aninhadas umas nas outras e
debruçadas sobre uma
paisagem que se estende a
perder de vista. Os seus
habitantes orgulham-se de
poder dizer que se interessem
pelas praias fluviais este é um
ponto estratégico para os
visitantes das Aldeias do Xisto
que do concelho, pelo Parque
Florestal da Oitava, ou pelas
caminhadas organizadas pelos
amigos da serra.
AIGRA NOVA

É obrigatório parar aqui,
deixar-se acolher no Centro de
Convívio. 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.
AIGRA VELHA

Aqui ainda se ouvem
históriasantigas de caravanas de
comerciantes que vagueavam
pela serra e paravam para
pernoitar. Também por aqui
andaram lobos, o que obrigou a
uma curiosa disposiçãodas
habitações na povoação: a
única rua era fechada e as casas
ainda têm ligações interiores
entre si. Estas paredes de xisto
cercadas de pastagens são o
porto de abrigo de onde
partimos para descobrir o
Parque da Oitava e a Ribeira de
Pena.
PENA

Esta aldeia retira da água
cristalina da ribeira todos os
proveitos. Ali ao lado, os
Penedos de Góis são uma
proposta de aventura para os
mais ousados. E ao fim do dia,
o repouso mora na casa de
Turismo Rural, uma construção
típica adaptada para turismo de
habitação.

Município
de Lousã
CANDAL

Beneficiado pela acessibilidade
privilegiada que lhe
proporcionaa 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
adicionarem-se ocupantes de
férias e fins-de-semana que
aquiacorrem em busca de ar
puro e boa companhia.

CASAL NOVO

Os novos habitantes da aldeia
empenham-se na conservação
e renovação. A criação de uma
Associação de Recuperação do
Casal Novo é disso
testemunho.
Preservar características
arquitectónicas originais,
melhorar as condições de vida
na aldeia e promover a defesa
das condições ambientais da
zona envolvente são algumas
das suas preocupações.
CERDEIRA

Uma pequena ponte
convida-nos a conhecer um
punhado de casas que
espreitam por entre a
folhagem. A inclinação do
terreno acentua a sensação de
descoberta, obrigando-nos a
subir. Não passam
despercebidos nem um atelier
criativo,nem uma plantação de
ervasaromáticas, medicinais e
condimentares. Em socalcos,
claro.
CHIQUEIRO

Em tempos considerada a mais
importante da Lousã, esta
Aldeia do Xisto tem uma forte
ligação à religião. A capela de
Nossa Senhora da Guia sempre
promoveu o contacto com as
populações de Candal e Casal
Novo, que aqui vinham quer
para rezar e contactar o pároco
residente, quer para fazer a
romaria à Senhora da Piedade e
a Santo António da Neve.
TALASNAL

As casas encostam-se umas às
outras e uma fonte canta os
segredos da Serra.
É o cenário ideal para provar
um festival de sabores
inspirados em produtos da
região.
À sobremesa, não há como
resistir aos Talasnicos,
pequenos bolos conventuais
criados por uma família da
aldeia.

Município de
Miranda
do Corvo
GONDRAMAZ

Gondramaz distingue-se pela
Tonalidade específica do xisto
que nos envolve da cabeça aos
pés. Até o chão que se pisa é
exemplo da melhor arte de
trabalhar artesanalmente a
pedra. Esta é, aliás, terra de
artesãos cujas mãos hábeis
criam figures carismáticasque
são marcas da serra e que
levam consigo o nome do
mestre e da aldeia
além-fronteiras.

Município
de Oleiros
ÁLVARO

O seu rico património religioso
atesta que esta foi uma
povoação importante para as
ordens religiosas.
A aldeia de Álvaro estende-se
lânguida e serpenteante ao
longo do viso de uma encosta
sobranceira ao Rio Zêzere.
Avistada do alto da magistral
paisagem que a circunda,
parece uma alva muralha que
guarda a passagem do rio.

as Aldeias, perto de si
the Villages,
close to you

Município
de Oliveira
do Hospital
ALDEIA DAS DEZ

Toda a aldeia parece um
demorado miradouro, com
vista privilegiada para as serras
envolventes. Situada na encosta
norte do Colcurinho e
sobranceira ao Rio Alvôco, a
Aldeia das Dez possui um
enorme valor patrimonial.
Respire o seu ar puro e tente
conhecer a sua vasta história.
Oiça o que os seus habitantes
têm para contar e certifique-se
de ter passado em cada
recanto.

Município
de Pampilhosa
da Serra
FAJÃO

Vá ao adro da igreja, sinta a
frescura da Fonte Velha.
Percorra os pátios do largo da
cadeia e do Museu Monsenhor
Nunes Pereira para chegar ao
topo da aldeia. Lá a piscina
aguarda os dias de Verão. Siga
os passos do Juiz e sente-se à
sua mesa no restaurante com o
mesmo nome. Não vai
esquecer que a gastronomia é
um dos atractivos maiores de
Fajão.
JANEIRO DE BAIXO

O Zêzere acaba de descobrir
Janeiro de Baixo. Um moinho
escavado na rocha saúda a sua
chegada. Ali à frente, podemos
desfrutá-lo no parque de
campismo ou na zona de lazer.
O núcleo central da aldeia, sua
igreja e capelas, sentem a
envolvência do rio e
tranquilizam-no com mais
murmúrios de xisto que ele
voltará a receber em Álvaroe
em Pedrógão Pequeno. São as
cumplicidades do Zêzere com
as Aldeias do Xisto.

Município
de Pedrógão
Grande
MOSTEIRO

A aldeia situa-se no fundo de
um vale, como que numa
procura constante pela água,
que noutros tempos assegurava
a subsistência. Hoje, é sinónimo
de lazer, e a razão perfeita para
uma visita prolongada,
sobretudo no Verão. Deixe-se
também encantar pelo seu
casario e pela simpatia das suas
pessoas.

Município
de Penela
FERRARIA DE S. JOÃO

Alcandorada numa crista
quartzítica no extremo sul da
Serra da Lousã, tem como
ex-libris os antigos abrigos dos
animais. Perto de Casal de São
Simão, esta aldeia tira hoje
partido da presença de novos
vizinhos para recuperar antigas
tradições, festas populares e
religiosas, em que todos se
envolvem reunindo esforços e
participando.

Município de
Proença-A-Nova
FIGUEIRA

Com casario de xisto, ruelas
e becos,é uma aldeia viva ainda
com ritmos verdadeiramente
rurais. Figueira pertence
mesmo àquele imaginário
idílico de como deve ser a vida
numa aldeia: dizem-nos
bom-dia as galinhas nos seus
poleiros e as cabras de olhos
meigos mas desconfiados;
a carroça ainda tem o feno e a
horta está mesmo à mão de
semear; o forno comunitário
ainda tem o quente aroma do
pão acabado de cozer. Está
próxima da Praia Fluvial da
Fróia e do Centro de
Pára-quedismo das Moitas.

Município
de Sertã
PEDRÓGÃO PEQUENO

Em Pedrógão Pequeno o xisto
esconde-se sob rebocos alvos.
Quando a banda filarmónica ali
vem tocar, as ruas enchem-se
e vem à memória
a década de 50, quando
chegaram à aldeia os
trabalhadores que construíram
a Barragem do Cabril.
Descubra a vista do alto do
Monte da Sra. da Confinaça e a
velha estrada que nos leva ao
Zêzere sobre uma antiga ponte
Filipina.

Município de Vila
de Rei
ÁGUA FORMOSA

Esta é uma aldeia que vive de
esperança. Tem apenas quatro
habitantesresidentes, mas a
estes estão prestes a juntar-se
mais quatro.
Vieram atraídos pelo som a
água a correr na Ribeira das
Galegas. Pela sincera simpatia
dos vizinhos. Pelo caminho
calcetado que conduz à fonte
de água puríssima, um antídoto
para o calor que também mata
a sede de descanso.

Arganil County
BENFEITA

Benfeita village is a land of
vegetable gardens, cattle and
olive cultures. Here, on May
7th every year, the bell of the
Peace Tower commemorates
the anniversary of the end of
World War II with 1620
strokes, one for each day of
Portuguese neutrality.
VILA COVA DO ALVA

Noble village, marked by the
size of its buildings, the warm
welcome of its people, by
their public spaces.
The river, with his freshness
and surrounding beauty, runs
in the background, and is
cause for joy and pleasure.
Around, inhabit the mountains
that surround and protect the
village of Vila Cova de Alva,
who seem to invite for a walk
in the shadows of its softness
and lush vegetation.

Castelo Branco
County
MARTIM BRANCO

Behind the houses of the last
street, the Almaceda creek
makes the water and the birds
sing. Outside, the community
oven still exhales the aroma of
freshly baked bread. Ovens are
the most interesting elements
in Martim Branco and the
process of their recovery is
contributing to a new
communitarian life in the
village. If you taste the bread,
you’ll understand why.
SARZEDAS

Sarzedas can be distinguished
by the colours painted in the
house’s plastered fronts on
the way to the Village’s
Fountain.
At the Alto de São Jacinto,
near the main church, the
steeple rises in solitude over
the village. From here, you can
enjoy the surrounding
landscape. It feels good to be
here, in this modern space,
thinking about the history of
this place that was founded by
D. Gil Sanches…

Covilhã Council
SOBRAL DE SÃO MIGUEL

Its inhabitants call the village
"Heart of Schist". It is an
ancient settlement with its
origins going back to Roman
times and it was always
connected with the Salt
Roure. Its cool, clear stream
influenced the building of
different dams, leats, watermills and presses. It is worth
discovering small hidden
treasures in this village. Climb
up the surrounding hills and
admire the landscape. Come
down again and refresh
yourself in the fountains or in
the stream.

PENA

Figueiró dos
Vinhos County
CASAL DE SÃO SIMÃO

This is a village that has been
recovered by city people who
used to come here on holidays
and weekends, but started to
stay. This is a place that came
alive again. From the hands of
a few friends, new projects for
the Schist Villages are being
born. Let’s wait and see…

Fundão County
BARROCA

The Great House, an ancient
mansion-house that today
holds the Dynamic Centre for
the Schist Villages, welcomes
us and sends us off on our
discovery. At Barroca the
rhythm is still rural, set by
agricultural cycles. The
surrounding landscape is
marked by the pine trees and
the pyramids of the
Panasqueira Mines.
JANEIRO DE CIMA

In communion with nature and
family roots, Janeiro de Cima
welcomes a crowd on
weekends and holidays.
In the summer, you may enjoy
a picnic near the pine trees or
the rejuvenating power of
water at the Fluvial Park. But if
you take into account the
organized BTT, canoeing busy
all year round.

Góis County
AIGRA NOVA

You must stop here, be
welcomed at the Interaction
Centre. This people’s kindness
is as touching as the landscape
is serene. To the south the
Trevim rises, powerful, 1204
meters high. It is good to know
that, at the end of these
valleys, deer and wild pigs still
live undisturbed, as if protected
from the world.
AIGRA VELHA

Here you may still hear old
stories of caravans and
merchants who wondered
through the mountain and
stopped for the night. There
were also wolves here, which
forced a curious disposition of
the village’s houses: the only
street was closed and the
houses still show interior
connections. These schist walls
surrounded by pastures are the
shelter from which we depart
to find the Oitava Park and the
Pena creek.
COMAREIRA

Sunny all day long, Comareira
is composed of nested houses
bent over a landscape that
extends wherever the eyes can
reach. Its inhabitants are proud
to say this is a strategic point to
the visitors of then Schist
Villages who are interested in
the County’s Fluvial beaches, in
the Oitava Park, or in the
trekking expeditions organized
by the “friends of the serra”.

This village draws every benefit
from the crystal clear water
of the creek.
Just there, the great rocks
f Góis are a proposition of
adventure for the more daring.
Several. And at the end of the
day, you’ll find rest at the Casa
da Cerejinha, a typical
construction that has been
adapted for tourism.

Lousã County
CANDAL

Benefiting from the national
Road’s privileged access,
Candal is often considered the
most developed of the
mountain villages and one of
the most visited. It is common
for the villagers to welcome
weekend or holiday residents
who come here looking for
fresh air and good company.
CASAL NOVO

The new inhabitants of the are
working on the conservation
and renovation. The creation of
an Association for the Recuperation of Casal Novo proves it.
Some of its concerns are the
preservation of original
architectonic characteristics,
the improvement of infrastructures and the promotion of the
defense of environmental
conditions of the surrounding
area.
CERDEIRA

A small bridge invites us to
discover a fistul of houses that
peek among the trees. The
steepness of the soil reinforces
the feeling of discovery, forcing
you to go up. You will notice a
creative workshop, as well as a
plantation of medicinal and
cooking herbs.
CHIQUEIRO

This Schist Village used to be
considered the most important
of Lousã and it still holds a
strong connection to religion.
The chapel of Our Lady of Guia
has always promoted the
contact with the populations of
Candal and Casal Novo, that
used to come here both to pray
and contact the resident priest
and to participate in the
procession to Our Lady of
Piedade and Saint António da
Neve.
Talasnal
The houses lay against each
other and a fountain sings the
mountain’s secrets. It is the
ideal scenery to taste a festival
of flavours inspired in the
region’s products. For dessert,
you will not resist the Talasnicos, small conventual sweets
created by a village’s family.

Miranda do
Corvo County
GONDRAMAZ

Gondramaz is dedined by the
specifc toneof the schist that
surrounds you form head to
toe. Even the floor you step on
is an example of the art of
working the stone. This is a
land of artisans whose able
hands create charismatic
figures that are memories from
the mountain and carry the
name of the master, and of the
village, far away.

Pedrógão Grande
County
MOSTEIRO

Oleiros County
ÁLVARO

Its rich religious heritage
spread shows that this was an
important place for religious
Orders. Álvaro drops languidly
over the slope above the
Zêzere River. When viewed
from the top of the imperious
landscape that surrounds it, it
looks like a white wall guarding
the river’s passage.

Oliveira do
Hospital County
ALDEIA DAS DEZ

It enchants those who visit this
proud village. Whole places
seems a long lookout, in full
view of the surrounding
mountains. Breathe the pure
air, the fresh breeze. Try to
meet its vast history: listen to
what the old people have to
relate. Make sure you have
gone in every corner.

Pampilhosa da
Serra County

We advise a visit to the mills,
the olive mill, and the irrigation
routes. The village is at the
bottom of a valley in a constant
relation with the water. Try it
during the summer. There are
many reasons for a extended
visit, especially because of the
very friendly people that live
here.

Proença-A-Nova
County
FIGUEIRA

Made of rows of little houses,
narrow streets and alleys, this
village is still alive with truly
natural rhythms.
Figueira really belongs to that
idyllic part of imagination that
tells you how life in a village
must be: chickens on their
poles and the sweet yet
suspicious eyes of goats seem
to greet you good morning; the
cart still holds the hay and the
vegetable
garden is right at your side; the
community oven still exhales
the warm aroma of freshly
baked bread. The village is close
to the fluvial beach of Fróia and
to the parachute jumping
center of Moitas.

FAJÃO

Go to the entrance of the
church, to the freshness of the
Old Fountain. See the squares
of the prison and of Monsenhor Nunes Pereira, and then
reach the top of the village.
There, the pool waits for
summer days.
Follow the Judges’ path and sit
at his table at the restaurant
with the same name (Juiz, in
Portuguese). You will not
forget that gastronomy is one
of the main attractions of
Fajão.

Sertã County

JANEIRO DE BAIXO

PEDRÓGÃO PEQUENO

The Zêzere River already went
through Barroca and Janeiro
de Cima. It has just discovered
Janeiro de Baixo. A mill,
sculpted in rock, salutes its
arrival. Further on, we can
enjoy it at the camping park or
at the entertainment area. The
central nucleus of the village,
its churches and chapels feel
the caress of the river and calm
it with its schist rock whispers
that he will receive again in
Álvaro and Pedrógão Pequeno.
Those are the relationships of
the river with the villages.

Penela County
FERRARIA DE SÃO JOÃO

Hung on a quartzitic crest on
the south extreme of Serra da
Lousã, Ferraria de São João is
marked by ancient animal
shelters. Close to Casal de São
Simão, this village Benefits
from the existence of new
neighbours to recover ancient
traditions, popular and
religious celebrations in which
everyone is involved by
gathering their efforts and
participating.

Se não é do Pinhal Interior, talvez
não conheça ainda os produtos
alimentares, o vestuário,
a decoração, a bijutaria ou os
instrumentos musicais que estão
à venda nas lojas Aldeias do Xisto.
Muitos são produtos locais que
costumavam ficar cativos dos
habitantes das aldeias. Outros são
reinterpretações de processos e
materiais tradicionais, peças de
verdadeiro design
contemporâneo de inspiração
rural.
Produtos genuínos de qualidade
seleccionada. Do tradicional ao
moderno, são artigos feitos à
mão por artesãos e inspirados
pelas gentes e cultura do
coração de Portugal.
Com estas lojas, você já pode
provar o queijo, o vinho, as ervas
aromáticas, as infusões, a doçaria
regional. Já pode usar os chapéus
e as écharpes, as malas, os anéis,
os colares, as pregadeiras. Já pode
levar para casa a decoração mais
original. Para que tenha perto de si
as coisas boas lá da aldeia. Existem
Lojas em várias Aldeias do Xisto,
mas também em Lisboa e
Barcelona. E há muitas montras em
hotéis, postos de turismo e noutros
pontos da região.
Venha descobri-las.

If you are not from Pinhal
Interior, you are perhaps not
aware of the food, the clothing,
the decoration, the jewelry or
the musical instruments that are
sold in the Schist Villages stores.
Many are local products that
usually remain captive of the
inhabitants of the villages.
Many others are reinterpretations
of traditional materials and
processes, true contemporary
design pieces of rural inspiration.
From traditional to modern,
these are handmade by
craftsmen, inspired by the
people and culture from the
heart of Portugal.
With the Schist Villages Stores,
you can now taste the cheese,
the wine, the herbs, the
infusions, the local desserts...
You can wear the hats ant the
wraps, the hand bags and
wallets, the rings, the necklaces,
the pins. You can take home the
most original decoration pieces.
So that you can get your hands
on all these nice products, we
have stores already open in
several villages, but also in
Lisbon and Barcelona (Spain).
And there are also stores in
hotels, tourism offices and in
other places.
Discover them.

Praias Fluviais
River Beaches
-

At Pedrógão Pequeno, the
schist hides under white
plastering. When the
philharmonic band goes to play
there, the streets become full of
memories of the 50s, when the
workers who built the Cabril
Dam arrived to the village.
Discover the view from the top
of the Sra. da Confiança
mountain and the ancient road
that takes us to Zêzere, passing
over a Philipian bridge.

Vila de Rei
County
ÁGUA FORMOSA

This is a village that lives on
hope. It only has four
permanent inhabitants, but four
more are joining them.
They came attracted by the
sounds of the water running in
the Galegas creek. By the
neighbours’ sincere kindness.
By the stone paths that takes
you to a pure water fountain, an
antidote for the heat that can
also quench the thirst for rest.

A Rede de Praias Fluviais das
Aldeias do Xisto engloba um
conjunto de 21 das melhores
zonas balneares de rio da Região
Centro. São locais de lazer e
bem-estar únicos que, devido
às suas características naturais,
proporcionam recantos de
enorme beleza. Este conjunto
seleccionado de praias apresentainfra-estruturas de apoio
adequadas, tendo algumas delas
bandeira azul ou classificação de
Praia Acessível. A qualidade da
água e do meio envolvente é um
dos principais critérios de
selecção destas praias, que se
encontram em zonas de
património ambiental e áreas
naturais classificadas. E esteja
atento porque nestas praias
costuma haver muita animação!

The Network of River Beache of
the Schist Villages encom passes
21 of the best river sites in the
Centre region of Portugal. These
are unique leisure areas of
remarkable natural beauty. The
selected group of beaches has
all the necessary infrastructures,
some of which have been
distinguished with the European
Blue Flag (for the quality of the
water) and with the Accessible
beach certificate (for their
handicap-friendly facilities).
The quality of water and the
surroundings is one of the
selection criteria for these
beaches, all immersed in
protected landscape area.
Look out for lots activities going
on in these beaches!

Para mais informações consulte o site das Aldeias do Xisto:
For more information, check the Aldeias do Xisto website:
www.aldeiasdoxisto.pt

