PROGRAMAS TEMÁTICOS NAS ALDEIAS DO XISTO DE GÓIS

ATELIER DA CASTANHA PILADA E DO MAGUSTO
(esta informação deverá ser do conhecimento de todos os participantes)

DESCRIÇÃO
Outrora por estas aldeias serranas era feita a descamisada do milho. Este momento
era sempre um dia de festa. Juntava-se a população de várias aldeias vizinhas e, em
grupo, era feito todo o processo de recolha, descamisada e debulha até estender o
milho na eira para secar. O programa inclui a apanha do milho, o transporte do milho
para a eira da aldeia, a descamisada ou desfolhada e a tradição do abraço que só é
realizada se entre as espigas amarelas aparecer o milho rei - a espiga vermelha.
Para terminar o processo debulha-se o milho, ergue-se e estende-se na eira para
secar. Existe a opção extra de almoço*.
Duração: Cerca de 3 horas (manhã ou tarde).
Época: Setembro a Outubro.
Ponto de encontro: Aigra Nova.
Coordenadas: 40º07’13.98”N 8º09’14.42”W

PREÇOS DO ATELIER
Grupos com mais de 10 participantes – 25€/pax
Grupos com mais de 20 participantes – 18,5€/pax
Grupos com mais de 30 participantes – 15€/pax
Grupos com mais de 40 participantes – 13,5€ /pax
Número mínimo de participantes: 8

*ALMOÇO NA ALDEIA – “Manjar na Aldeia”
Refeição temática na aldeia do Xisto de Aigra Nova. Não se trata de um restaurante,
mas de um almoço em ambiente de aldeia, em que os produtos utilizados na
confeção da refeição são todos caseiros e produzidos localmente. A refeição é
cozinhada e servida pela associação Lousitânea com a colaboração da população em trajes típicos. Entradas (queijo de
cabra, broa de carne), sopa serrana, Chanfana com batata e couve, bebidas, sobremesa regional, café e aguardente de
mel. É um evento único com a hospitalidade beirã, servido num dos telheiros da aldeia, ou seja, ao ar livre, mas em
espaço coberto. Preço por pessoa do almoço: 17,5 €

INSCRIÇÃO
Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome, contatoº telemóvel e enviar para a Trans Serrano até 5 dias antes,
50% de adiantamento da reserva, para o NIB: 0035.0345.0000.6867.5301.1. É necessário o envio da lista de nomes
completos e data de nascimento de todos os participantes por e-mail (geral@transserrano.com)
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COMO LÁ CHEGAR?
Vindo de Sul (Lisboa): A1 para Coimbra. Sair na saída de Condeixa e Lousã. Aí apanhar a EN342 direção Lousã.
Passam ao lado de Miranda do Corvo e Lousã. Após a Lousã, seguir em frente em direção a Góis. A meio caminho
entre Lousã e Góis, após a povoação de Boavista, virar à direita no cruzamento com a placa que indica para Aigra Nova
e depois subir sempre até chegar à aldeia.
Vindo de Norte (Porto): A1 para Coimbra. Sair em Coimbra Sul / Taveiro. Aí apanhar a IC2 até Coimbra. Depois de
passar o rio Mondego, virar à direita para o centro de Coimbra e seguir as placas que indicam N17 ou Estrada da Beira.
Depois de atravessar Coimbra encontra a N17. Passam a ponte da Portela à saída de Coimbra e seguem em direção a
V.N. Poiares. Andam uns 25 km sempre na N17 em frente e no entroncamento de Poiares, encontram 2 rotundas. Viram
na 2ª rotunda à direita em direção a Góis. Depois são uns 15 km até Góis seguindo a estrada N2 sempre em frente.
Quando chegar a Góis virar para a Lousã. A meio caminho entre Lousã e Góis, após a povoação de Ponte de Sótão,
virar à esquerda no cruzamento com a placa que indica para Aigra Nova e depois subir sempre até chegar à aldeia.
NOTA: apenas os mini-autocarros até 25 lugares conseguem aceder da Estrada Nacional até à aldeia, pelo que caso
tenha um autocarro com maior capacidade contacte-nos, para encontrarmos uma solução com a Câmara Municipal de
Góis que presta um apoio no transfer do grupo num autocarro com capacidade até 25 lugares.

OUTROS PROGRAMAS DISPONÍVEIS
- Manjar na Aldeia
- Atelier da broa e do queijo
- Atelier da castanha pilada e magusto
- Atelier do mel – o doce da urze

OUTRAS CONDIÇÕES
Os valores incluem: a) seguro de acidentes pessoais: inclui cobertura de morte ou invalidez permanentes de 20.000€ e
despesas de tratamento de 3.500€ (apólice 202126631, Allianz Portugal); b) seguro de responsabilidade civil: inclui
cobertura de 75.000€ por sinistro (apólice 95/934311, Liberty Seguros, SA).
Aos valores apresentados acresce o IVA à taxa em vigor.
A Trans Serrano reserva-se o direito de cancelar ou alterar a atividade, sem aviso prévio, desde que as condições
climatéricas, as condições físicas ou outras coloquem em perigo a segurança dos participantes.
Em caso de não comparência ou desistência nas 24 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a Trans
Serrano reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.

Convívio único! Experiências inesquecíveis!
Paisagens, emoções e sabores do nosso Portugal! Profissionalismo da Trans Serrano

Atividades CARBONO ZERO
Uma parte das nossas receitas reverte a favor da reflorestação da Serra da Lousã.

Atividades RESPONSABILIDADE SOCIAL
Uma parte das nossas receitas reverte a favor de uma instituição de cariz social da Região Centro.
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