
ATELIER DA CASTANHA
PILADA E MAGUSTO

 ATELIER DAS TRADIÇÕES E DA RURALIDADE 

PROGRAMAS TEMÁTICOS ALDEIAS DO XISTO DE GÓIS 



Programa:
A castanha é considerada um produto endógeno e único. Na Aldeia do Xisto Aigra Nova, existem ainda caniços para pilar a castanha

de forma tradicional. O programa inclui a visita aos soutos centenários, visita ao caniço, atelier de castanha pilada no período da
manhã. Tarde com magusto, e prova de castanhas e grande animação, na Aldeia da Aigra Nova 

Duração: Cerca de 3 horas (manhã ou tarde).
Época: Outubro a Dezembro.

Preço por pessoa: 
> de 10 participantes – 17€ 
> de 20 participantes – 15€ 
> de 30 participantes – 13€ 
> de 40 participantes – 12€ 

Opção de animação a seguir à refeição:
 350€

Opção de ALMOÇO NA ALDEIA

Entradas (queijo de cabra, chouriço, azeitonas e broa de carne), sopa serrana, Chanfana com batata e couve, bebidas, sobremesa

regional, café da avó e aguardente bagaceira. 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. É um evento único com a hospitalidade beirã.

INSCRIÇÃO:
 Para efetivar a inscrição, bastar indicar um nome, nº telemóvel e enviar para a Lousitânea até 20 dias antes, 50% de adiantamento para

reserva, para o nib: 0035.0345.0000.8001.2302.2. Necessitamos da lista de nomes completos dos participantes por mail.



Vindo de Sul (Lisboa)                                         Vindo de Norte (Porto) 

Como lá chegar 

OUTROS PROGRAMAS DISPONÍVEIS?  
Manjar na Aldeia

Atelier da Castanha Pilada e do Magusto 
Atelier Descamisada e Abraço

 Brama dos Veados 
Visitas aos Núcleos do Ecomuseu Tradições do Xisto das Aldeias do Xisto de Góis. 

Em caso de não comparência ou desistência nas 48 horas antecedentes à atividade, sem qualquer tipo de notificação, a
Lousitânea reserva-se no direito de reter ou exigir o pagamento de 50% do preço da atividade.

IVA não incluído à taxa de 23%


