Aldeias de Góis
SOBRE
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Aldeias de Góis
Percorra a estrada panorâmica para o Alto do Trevim e venha conhecer as aldeias de Aigra Velha, Aigra Nova, Pena e
Comareira.
Estas quatro aldeias de xisto pertencem ao concelho de Góis e inserem-se numa paisagem tão serena, como é
contagiante a simpatia das suas gentes. Comece por visitar Aigra Velha. Como som ambiente ouve apenas os
chocalhos dos rebanhos que pastam nos campos em redor. As ruas, que antigamente eram percorridas por
caravanas de comerciantes que ao atravessar a serra, aqui vinham pernoitar, são agora pacatas, e como ruído de
fundo escuta-se apenas o chilrear das aves.
Em Aigra Nova, a paisagem é marcada pelo cume do Trevim, o ponto mais alto da Serra da Lousã, que se ergue
imponente a 1.204 metros de altura. Este é um dos melhores miradouros sobre o vale, onde veados e javalis vivem
tranquilamente, protegidos do mundo. Não deixe de visitar o Centro de Convívio, onde está instalado o Museu das
Aldeias e fique a saber mais sobre estas terras e estas gentes.Aproveite e conheça também a Maternidade das
Árvores e a loja de produtos regionais.
Pena é o nome da aldeia que se segue e de uma ribeira de águas cristalinas que, nos dias quentes de verão, convida
a muitos mergulhos. A povoação tem como cenário de fundo os Penedos de Góis, procurados pelos mais
aventureiros para a prática da escalada.
Por fim visite a Comareira. Os seus habitantes costumam dizer que esta terra soalheira é o ponto estratégico para
quem visita as Aldeias do Xisto, pois pode usufruir da natureza no Parque Florestal da Oitava, relaxar nas praias
fluviais ou seguir os percursos pedestres, organizados pela Liga de Amigos da aldeia.
Deixamos-lhe esta sugestão, mas comece por onde quiser. Não deixe de conhecer este território preservado, onde a
paisagem é sempre a perder de vista.
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