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Lousitânea 
Liga de Amigos da Serra da Lousã

Corrida do Entrudo das
Aldeias do Xisto de Góis

 
Nestas aldeias o Entrudo vivia-se de forma
simples. Procuravam-se roupa e objetos velhos,
algo que ocultasse o rosto e de seguida
brincava-se…
No Entrudo eram realizadas “corridas” às
aldeias vizinhas, onde declamavam quadras
jocosas sobre esses habitantes terminando o dia
em festa. Em 2020 conseguimos concorrer às 7
Maravilhas da Cultura Popular. 



A Lousitânea foi fundada a 3 de
Dezembro de 2003, numa iniciativa de
Fátima Curado, Fernando Romão e José
Augusto Pais, em Castanheira de Pêra.  
 Fixou a sua sede na Aldeia do Xisto de
Aigra Nova, onde se concede especial
atenção e esforços no desenvolvimento
do projeto Ecomuseu Tradições do Xisto.
A Lousitânea tem como objetivo a
conservação e a valorização do
património natural e cultural da Serra da
Lousã.

Programas e Atividades
Loja das Aldeias de Xisto

É um espaço onde encontra uma variedade
de produtos típicos. Inclui ainda um serviço
de bar, com esplanada no Verão, onde os
visitantes podem desfrutar de bebidas
refrescantes, snacks, entre outros.

Programas Temáticos 

Programa "Manjar da Aldeia": Refeição
temática em ambiente de aldeia, em que os
produtos utilizados na confeção da refeição
são todos caseiros e produzidos localmente. 

Programa da Broa e do Queijo: Aqui terão a
oportunidade de participar no processo
artesanal de fabrico de broa e queijo de
cabra. 

Programas de Educação
Ambiental

Brama dos Veados: O programa, consiste
numa caminhada de observação no vale da
Ribeira do Mouro ou da ribeira da Pena, onde
serão criados diversos momentos de escuta
e observação da Brama dos Veados (período
de acasalamento).

Percurso Interpretativo da Ribeira do
Mouro: Trata-se de um percurso
interpretativo com cerca de 5km onde se
pode observar a biodiversidade existente – o
ex-libris natural do sítio da Rede Natura
2000 da Serra da Lousã.

Projetos 
Ecomuseu Tradições do Xisto

Núcleo Sede do Ecomuseu Tradições do
Xisto
Núcleo do Forno e Alambique da Família
Claro
Núcleo da Coirela das Agostinhas
Núcleo de Interpretação Ambiental
Núcleo da Maternidade de Árvores

Atualmente o Ecomuseu congrega os seguintes
núcleos:

Outros

Geocaching 

Rede de Percursos
Pedestres

Projeto do Parque
Natural do Vale do
Ceira


