
Sentir o Céu, sentir a Terra  
Experiências pelo Território 13, 14 e 15 de maio em Góis

Sentir o Céu, sentir a Terra – Experiências pelo Território é uma das Ações do 
Projeto “Portas do céu”, aprovado pelo Programa Operacional do Centro 2020, no 
âmbito da Programação Cultural em Rede, a promover pelos Municípios de Arganil, 
Góis e Pampilhosa da Serra.

A Proposta inclui 3 dias de actividades com o enquadramento do projecto “Portas do Céu”, 
associado à candidatura da CIM de Coimbra à classi�cação deste território como Dark Sky 
Aldeias do Xisto e com regras de inclusão para pessoas portadoras de de�ciência.

A participação na ação é gratuita, no entanto sujeita a inscrição prévia obrigatória. Esta 
pode ser efetuada no Posto de Turismo Municipal  de Góis, através do T. 235 770 113 ou E. 
turismo@cm-gois.pt

Programa:

1º dia – sexta-feira, dia 13 Maio:

18h30: Encontro em Góis, no Largo do Pombal. Partida em mini-autocarro até à Aldeia do 
Xisto de Aigra Nova.
Enquadramento do programa no Núcleo de Interpretação Ambiental do Ecomuseu 
Tradições do Xisto.
Caminhada entre as Aldeias do Xisto de Aigra Nova e Aigra Velha.
20h: Jantar na Aldeia do Xisto de Aigra Velha - Pão e broa, pataniscas de bacalhau e tábua 
de azeitonas temperadas, manteiga de ervas aromáticas e azeite caseiro, sopa da Elsa, 
febras, entremeada de porco e enchidos grelhados com arroz de feijão e salada mista. 
Fruta. Chá, café da avó e compotas, Vinho tinto OU branco, sumo e água.
21h: No �nal do Jantar será feita a observação do céu nocturno / dark sky junto à Aldeia de 
Aigra Velha.
23h: regresso a Góis

2º dia – sábado, dia 14 Maio:

9h: Encontro em Góis, no Largo do Pombal.
Saída em direção ao Vale do Ceira em Mini-Autocarro, com as seguintes visitas guiadas na 
parte da manhã:
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- Miradouro sobre a Central Hidroeléctrica do Monte Redondo;
- Núcleo da Ponte Velha da Cabreira com visita ao Lagar de Azeite de Varas
- Núcleo dos Sarnadicos: visita às estruturas da antiga serração movida a água
- Colmeal: visita à cortada do Colmeal
- Soito: visita à aldeia preservada
13h: Almoço na aldeia de Soito - Entradas (queijos regionais, enchidos, tostas com mel), 
sopa da avó, Bucho recheado, bebidas, arroz doce ou fruta laminada, café.
Saída em Direção a Vila Nova do Ceira, com as seguintes visitas da parte da tarde:
– Visita e caminhada nos passadiços de Vila Nova do Ceira
- Visita ao Museu do Lagar da Mata
- Lanche de degustação de produtos locais na praia Fluvial das Canaveias: Carapauzinhos 
fritos, peixinhos da horta, pataniscas, torresmos, bebidas
18h: Viagem para Álvares. Interpretação teatral da Lenda de Al e Varge.
19h30: Jantar em Alvares na Praia Fluvial do Sinhel - Entradas regionais (chouriço assado 
ou bucho/maranho), tibornada típica, tigelada, bebidas, café e aguardente de medronho.
21h: observação do céu nocturno / dark sky no lugar dos Aguchos perto da aldeia dos 
Povorais.
23h: regresso a Góis

3º dia – domingo, dia 15 Maio:

9h: Encontro em Góis, no Largo do Pombal.
Saída em direção à Serra da Lousã em jipes, com as seguintes visitas guiadas da parte da 
manhã:
- Visita ao Miradouro do Rabadão / Miradouro Gois Naturally
- Trevim: ponto mais alto da Serra da Lousã
- Real Fábrica de Gelo de Santo António da Neve
- Degustação de produtos locais no Santo António da Neve: gamelinhas e chá
- Mata da Oitava
- Miradouro do baloiço dos Penedos
12h30: Almoço na Aldeia do Xisto de Aigra Nova - Entradas (queijo de cabra, broa simples 
e de carne),sopa serrana, Chanfana com batata cozida e migas com castanha pilada, 
bebidas, sobremesa regional, café à moda antiga e aguardente de mel. 
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 pelos elementos da associação Lousitânea.
14h15: Atelier da broa e do queijo com visita aos núcleos do Ecomuseu Tradições do Xisto.
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17h: Lanche de degustação dos produtos elaborados no atelier.
17h30: regresso a Góis

“Portas do Céu” é um projeto intermunicipal que envolve os Municípios de Pampilhosa da 
Serra (líder), Arganil e Góis, baseando a sua ação num modelo de cooperação territorial, 
que privilegia um conjunto de agentes e entidades que operam nos setores Cultural e 
Turístico desta região.
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