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| Circuitos pela nossa história… 



| Aldeias Históricas de Portugal 

| Legados de granito 



I O projecto das Aldeias Históricas são 

um marco evolutivo daquelas que já 

foram as nossas primeiras linhas de 

ocupação humana e de defesa do 

território português. 

  

| São 12 aldeias e vilas embriagadas 

em história,  que se confundem com o 

tempo  e que ostentam as cicatrizes  

de um património construído e cultural 

de importância incalculável. 

 

| Mas estas povoações precisam de si, 

da sua presença  e do seu interesse. 

Querem que as conheça, que as 

percorra e que as sinta. É daí que 

resulta  a energia necessária para que 

elas renasçam. 



I Do riba Côa à raia idanhense, 

propõe-se serviços de visitação às 

Aldeias Históricas, divididos em 1, 2 

ou mais dias. É uma vastidão de 

histórias, lendas, usos e costumes que 

surgem em cada uma destas 

peculiares aldeias e vilas. 

 

| Um legado das antigas gerações que 

com a sua mestria e dedicação, 

construíram um “mar “ de pedras, que 

repousam nas vastas colinas da Beira 

Interior, ostentando o seu poderio a 

nível de robustez e de vastidão de 

tradições. Calçada a calçada, vamos 

redescobrir os segredos que cada 

pedra esconde à séculos. 



| Aldeias de Xisto (Concelho do Fundão) 

| Tradições sem fim… 



I Encravadas no interior do nosso 

país, as Aldeias de Xisto ainda 

conservam alguns resquícios da 

nossa ruralidade, transparecida pelo 

modo de vida que algumas aldeias 

insistem em preservar, permitindo que 

seja possível recuar no tempo.  

 

I São aldeias de tradições sem fim, 

que merecem ser reconhecidas pela 

criação de uma cultura própria e 

bastante vincada que, sem os 

imensos recursos hoje disponíveis, 

moldaram uma região dura e rude. 

 

| Uma região salpicada de aldeias e 

espaços culturais que apelam à sua 

visita e que preenchem o seu 

imaginário. 



| Percursos pedestres e programas de 

visitação que garantem momentos  

ímpares, revelados por um território  

multifacetado que incorpora o natural 

com o industrial. Terá uma 

retrospectiva sobre a cultura mineira e 

o impacto que teve neste território, 

não só a nível paisagístico, mas 

também na forma como moldou o 

modo de vida das populações locais. 

 

| Percorrer as Aldeias de Xisto será  o 

seu bilhete para conhecer os ‘ex-libris’ 

destas aldeias isoladas, mas que 

detêm projectos inovadores, 

destacando-se o aprumo no trabalho 

do xisto, do linho, da exploração do 

mel e dos cogumelos. Espaços que 

esperam por si para mostrar o que têm 

de melhor. 



| Séculos à sua espera…  

| (+351) 919 462 183 / 916 875 900 

| nuno.adriventura@gmail.com 


