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Passeio pelas Aldeias de Xisto 

A proposta é aliciante e condiz com o tempo de verão atípico da estação em que estamos: um passeio pelas 
Aldeias de Xisto de 10 a 11 de Março, organizado pela associação desportiva Javsport. Fica a promessa de um fim-
de-semana em beleza nesta aventura de dificuldade média, pela Serra da Lousã, pelos seus trilhos e aldeias e 
pelos sabores únicos da sua Gastronomia. A inscrição deve ser feita até dia 28 de fevereiro (contatos abaixo). 

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. 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. Aqui se sente o pulsar da terra e a sua comunhão com os homens quando 
se avistam ao longe as aldeias. Parecem ter nascido do solo xistoso, naturalmente, como as árvores. Hoje, as suas 
raízes somos todos nós… 

Programa:  

Sábado, 10.03.12 

08:00h - Partida de Santo Tirso (Parque do Pão de Açúcar) 

08:30h - Praça Velasques, no Porto, junto ao Café Velasques 

11:30h - Chegada à Ermida da Senhora da Piedade. Início da caminhada para Talasnal (dificuldade média) 

17:30h - Final do passeio 

20:00h - Jantar (Restaurante Museu da Chanfana em Miranda do Corvo) 

Domingo, 11.03.12 

08:00h - Pequeno-almoço 

09:00h - Caminhada para Gondramaz 

13:00h - Chegada e almoço em Gondramaz 

15:00h - Viagem de Regresso 

Grau de Dificuldade: Médio 

Inscrições até 28-02-2012 00:00  

Custo por Pessoa: 

� 120€, em quarto duplo (suplemento por quarto individual – 12,50€)  

Inclui: 

� Passeios pedestres com enquadramento técnico e seguros  
� Transporte em autocarro  
� Alojamento  
� Refeições (o almoço volante de sábado não está incluído, devendo cada um levar o seu)  



 

Contactos:  

E-mail: aventura@javsport.pt 

Telefone: 252 850 621 

Telemóvel: 96 616 8 717 

Morada: R. Padre Domingos Maia, 189 
4780-211 Santo Tirso 


