
FP10OT0036ALDEIASDEXISTO

ALDEIAS DE XISTO da SERRA do AÇOR 
& outras maravilhas da região centro

22 a 24 Outubro

1º Dia – 22 Outubro (Sex.) – LISBOA / PENACOVA / LIVRARIAS do MONDEGO / SANTA COMBA
DÃO / TÁBUA (aprox. 278km)
Comparência em Lisboa em local e hora a definir, e partida com destino a Penacova. Paragem
técnica durante o percurso. À chegada a Penacova, para além de termos uma magnífica vista
panorâmica sobre o Rio Mondego à nossa espera, teremos também oportunidade de provar um
delicioso doce típico desta região.
Partida em direcção a Santa Comba Dão com passagem pelas Livrarias do Mondego, um
monumento natural que marca a paisagem das margens do Mondego e cuja formação rochosa
é constituída por quartzitos. A sua forma assemelha-se a uma estante de livros, o que deu
origem ao seu nome. Continuação em direcção à Barragem da Aguieira e almoço em
restaurante local.
Após o almoço, continuação para Santa Comba Dão. Chegada e passeio a pé pelas ruas
ribeirinhas de Santa Comba Dão.
Continuação até Tábua, com paragem junto ao Miradouro da Pedra da Sé para admirar a vista
sobre o rio Mondego e a antiga Ponte Romana. Chegada ao centro de Tábua e visita da Capela
do Senhor dos Milagres, capela do séc. XVIII na qual se destaca a sua construção de planta
hexagonal. Alojamento e jantar no Luna Hotel de Tábua 4*.

2º Dia – 23 Outubro (Sábado) - TÁBUA / AVÔ / PONTE DAS TRÊS ENTRADAS / VIDE / FOZ
d’ÉGUA / PIÓDÃO (aprox. 46km)
Pequeno-almoço no hotel. Saída de Tábua para Avô, uma pequena localidade junto ao Rio Alva,
cujo castelo está em degradadas ruínas, tal como a Ermida de São Miguel, mas onde podemos
admirar belas vistas panorâmicas sobre a sua praia fluvial do Rio Alva. Aqui encontramos a
antiga Igreja Matriz construída no granito tão característico desta região.
Partimos de Avô em direcção à Ponte das Três Entradas, sempre ao longo do Rio Alva,
admirando durante o percurso as belas paisagens beirãs de montanha. Na Ponte das Três
Entradas, faremos uma breve paragem para admirar a curiosa ponte que deu nome à
localidade: a ponte sobre os rios Alva e Alvôco, construída com três acessos que se encontram a
meio do rio. Aqui encontramos também uma paisagem deslumbrante, envolta pelas serras da
Estrela, da Lousã e do Açor. Continuação do percurso até à base do Parque Natural da Serra da
Estrela passando por Vide, que já foi sede de concelho até 1834 e tinha mais de 3500
habitantes no início do século passado, mas hoje tem pouco mais de 400 habitantes, tendo
perdido até o estatuto de freguesia…

As Aldeias do Xisto conhecidas pelas suas paisagens únicas e património que 
inspiram à renovação espiritual são uma excelente oportunidade para conhecer 

melhor as maravilhas da região centro do nosso país !
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2º Dia – 23 Outubro (Sáb.) - TÁBUA / AVÔ / PONTE DAS TRÊS ENTRADAS / VIDE / FOZ d’ÉGUA
/ PIÓDÃO (cont.)
Mesmo a escola primária de Vide, onde leccionava a mãe do político António de Almeida
Santos, foi encerrada por falta de alunos. Almoço num recôndito e típico restaurante, que
certamente ficará na memória pela sua bela localização e pela qualidade da sua gastronomia.
Durante a tarde, visita da rústica aldeia de Foz d’Égua. Com profundas características rurais
serranas e as suas típicas casas de xisto e lousa envoltas numa natureza quase em estado puro,
Foz d’Égua é uma pérola escondida nas faldas da Serra do Açor, mas que já começa a ser
conhecida, especialmente por quem frequenta as suas piscinas naturais no Verão. Aqui se
encontram a Ribeira de Piodão com a Ribeira de Chãs, criando uma bela piscina natural antes
de seguir em direcção ao Rio Alvoco. Caso a ponte suspensa já esteja aberta ao público,
teremos oportunidade de viver esta experiência curiosa.
Atravessando a Serra do Açor, continuamos até ao Piódão, aldeia classificada como "Imóvel de
Interesse Público“ que teima em se manter escondida entre a serra, mas quando nos
aproximamos, e nos deparamos com o seu casario aninhado na encosta, é inevitável o encanto
que nos suscita. Caracterizada pela sua disposição em anfiteatro, semelhante a uma cascata de
pequenas casas de xisto encavalitadas nos seus socalcos, Piódão lembra-nos um presépio,
especialmente ao final do dia quando se acendem as suas luzes. Do escuro generalizado pelas
suas casas de xisto cobertas de telhados de lousa e xisto, sobressai o branco e azul da Igreja
Matriz de Piódão, edifício da segunda metade do séc. XVIII recuperado nos finais do séc. XIX,
da qual se destaca a imagem de N. Srª da Conceição do séc. XVI no cima da frontaria.
No final da visita, continuaremos até ao Hotel Inatel Piódão 4*para jantar e alojamento.

3º Dia – 24 Outubro (Dom.) - PIÓDÃO / FRAGA DA PENA / CÔJA / MONT’ALTO / GÓIS /
MIRANDA DO CORVO / LISBOA (aprox. 293km)
Pequeno-almoço no hotel. Saída em direcção à Fraga da Pena na Mata da Margaraça, uma
importante reserva biogenética em plena Área Protegida da Serra do Açor, considerada como
o último reduto de vegetação original do centro do país. Passeio pelos recantos da serra até
chegar à bela cascata da Fraga da Pena, muito bem escondida entre a vegetação e a superfície
xistosa, onde a queda de água com mais de 20 metros de altura nos faz sentir longe de
qualquer realidade. Após a visita, continuação até Côja, passando pela Benfeita, uma das
típicas aldeias de xisto desta região. Paragem em Côja, vila localmente conhecida por “Princesa
do Alva”, nome que lhe advém da sua beleza e do rio que a atravessa, e sobre o qual repousa a
sua ponte romana. Ao longo do rio Alva, chegaremos ao local do nosso almoço, num agradável
restaurante à beira do Rio Alva.
Após o almoço, saída para o Santuário de Nossa Senhora do Mont’Alto, junto à vila de Arganil,
de onde se pode admirar uma belíssima vista panorâmica sobre toda a região envolvente.
Continuação para Miranda do Corvo passando pela vila de Góis com uma breve paragem para
admirar a ponte e a capela do Mártir São Sebastião.
Chegada a Miranda do Corvo e visita ao Templo Ecuménico Universalista de Miranda do Corvo
(entrada incluída), templo único do seu género no mundo, inaugurado em Setembro 2016,
destinado à reflexão espiritual para pessoas de diversas religiões e aberto a não crentes.
Regresso a Lisboa ao final da tarde, com paragem técnica durante o percurso. FIM DA VIAGEM
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LUNA HOTEL DE TÁBUA 4*
www.lunahoteis.com/luna-tabua/

INATEL PIÓDÃO HOTEL 4*
https://hoteis.inatel.pt/pt/Menu/Hoteis-Alojamento/Montanha/Piodao
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Serviços incluídos:
✓ Transporte em autocarro privativo de turismo de 49 lugares com

ocupação máxima de 25 passageiros, para que tenham sempre a
possibilidade de 1 lugar vazio ao lado do seu;

✓ 2 Noites de estadia em Hotéis 4* (os mencionados ou similares),
incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Pensão Completa durante toda a viagem no total de 5 refeições,
incluindo bebidas;

✓ Visitas e entradas de acordo com o itinerário, incluindo o Templo
Ecuménico Universalista;

✓ Guia OASIStravel durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações

assegurando o distanciamento entre os passageiros;
✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel abrangendo os

habituais seguros de assistência e cancelamento de viagem, e agora
incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa e livro de viagem OASIStravel, contendo informações detalhadas
sobre a viagem e o destino;

✓ Taxas de turismo, serviços e Iva à taxa legal em vigor à data de
14.04.2021;

✓ Gratificações.

Serviços não incluídos:
ꓫ Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no

presente programa, e extras durante a estadia, tais como, bebidas extras
para além das incluídas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):
✓ Cartão de cidadão válido.

PREÇOS POR PESSOA Valor Base

Quarto Duplo 410 €

Suplemento Quarto Individual 70 €

NOTA: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva, já que estão limitados ao MÁXIMO 25 PARTICIPANTES (e mín. 15). Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os
horários estão sujeitos a alteração, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por
outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de
Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes.
Condições de pagamento: Os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma: depósito mínimo de 20% à data da reserva + 50% do valor da
viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às reservas e aos pagamentos que não observarem as condições
acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas, aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 5 Agosto’21: 25€; de 6 Agosto a 13 Setembro’21: 30% do valor da viagem; de 14 Setembro a 4
Outubro’21: 75% do valor da viagem; a partir de 5 Outubro’21 ou não comparência à data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão
acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.
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