


As Aldeias da Serra da Lousã são a porta 
de entrada para um território maravilhoso. 

Estes pequenos núcleos e a Serra que os 
rodeia apresentam um grande valor natural 
e paisagístico, reveladora de um riquíssimo
património cultural, arquitectónico e estruturas 
ecológicas induzidas por variações assinaláveis 
ao nível da geomorfologia.

Localizadas no concelho da Lousã, no Centro 
de Portugal.

O povoamento e a construção das primeiras 
casas, na Serra da Lousã, data do século XVIII.

CASAL NOVO

Mapa da Rede 
das aldeias do Xisto

ALDEIAS DA SERRA DA LOUSÃ



O espaço natural envolvente a esta rede 
de aldeias integra a Rede Natura 2000, Sítio 
de Interesse  Comunitário Serra da Lousã, 
PTCON0060, abrange territórios classificados 
como Zonas Especiais de Conservação (ZEC) 
e Zonas de Proteção Especial (ZPE).

Preservação de espécies de fauna e flora.

+600Km de percursos pedestres devidamente 
Homologados.

Património Edificado.

ELEMENTOS DA PAISAGEM



CASAL NOVO

O passado 
e o presente

O plano de intervenção designado por 
“Planos de Aldeia”, que serve de base à 
presente candidatura teve início em 2002, 
e considerou a recuperação de 5 aldeias: 

CANDAL, CASAL NOVO, CERDEIRA, 
CHIQUEIRO, TALASNAL

As construções em xisto e madeira (materiais 
que se podiam obter no local: a pedra, o xisto, 
a madeira de castanho ou de carvalho) foram 
casas simples e rudimentares que agora nos 
parecem “monumentos naturais” da Arquitetura 
Popular.

DESCRIÇÃO DO PROJETO



Aproveitamento turístico da paisagem, a imagem 
e qualidade ambiental da “Serra da Lousã.

A salvaguarda e valorização do património 
arquitectónico cultural, material e imaterial.

A dinamização do Turismo Cultural e do Ecoturismo 
e a promoção da ocupação turística e permanente.

A revitalização das aldeias, apoio à economia local 
e a criação de emprego.

A melhoria da qualidade de vida dos habitantes 
e dos ecovisitantes.

A participação ativa e a sensibilização da sociedade 
civil para as questões do impacto ambiental 
e da importância da paisagem.

CANDAL

OBJETIVOS DO PROJETO



CERDEIRA

Recuperação das 5 aldeias serranas.

Classificação das Aldeias como ”Conjuntos 
de Interesse Municipal”.

Turismo e economia local.

Criação da Marca “Aldeias do Xisto”.

Prémio “Cerdeira – Home for Creativity” – 2018 
e Prémio Nacional de Turismo, 3.ª ed. 2021, 
cat.-Turismo Autêntico.

Programação de animação cultural assente 
no património, na identidade do território 
e nos usos e costumes tradicionais.

RESULTADOS



Criação de novas estruturas de desporto e lazer.

Acolhimento de eventos internacionais:
Campeonato do Mundo e da Europa de Downhill, 
Vodafone Rally de Portugal e Taça do Mundo 
de SkyRace (Trail).

Acções de sensibilização, educação ambiental 
e participação pública nomeadamente de 
instrumentos de planeamento.

TALASNAL

RESULTADOS



Procura turística, o uso racional dos recursos naturais 
e a preservação dos ecossistemas.

Programas de educação ambiental para o 
desenvolvimento sustentável.

Integração das preocupações ambientais nas políticas 
municipais e implementação da Agenda 21 Local.

Promoção do ECOXXI, Projeto Controlo/Irradiação 
de Flora Exótica Invasora para Conservação
de habitats e espécies da Mata do Sobral (SIC Serra 
da Lousã).

Constituição da Agência de Desenvolvimento da 
Serra da Lousã | ADSL, Programa “Aldeia Segura, 
Pessoas Seguras”.

CHIQUEIRO

DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL SUSTENTÁVEL



CANDAL

O valor ecológico da Serra da Lousã já foi 
reconhecido no contexto da Rede Natura 2000;

Boas  práticas  de  recuperação  arquitectónica  
e preservação paisagística;

Biodiversidade  faunística  que  é  constituída  
por corços, veados, raposas, javalis, entre outras, 
têm sido preservada, pelos condicionalismos 
impostos em áreas com características ecologias 
específicas;

Estudo para uma proposta de classificação 
da Paisagem Protegida da Serra da Lousã, 
no âmbito da redenacional de áreas protegidas.

VALOR EXEMPLAR



Participação de várias entidades e agentes locais 
na elaboração da Estratégia de Sustentabilidade 
do Município da Lousã.

Ações de sensibilização da Estratégia de Reabilitação 
Urbana  junto de particulares e dos agentes locais.

Várias ações de sensibilização, nomeadamente,
o programa “Semente para o Futuro” e campos 
de trabalho internacionais.

Realização de dezenas de percursos pedestres
e promoção de eventos culturais e educativos 
de âmbito regional e nacional (Aldeia da Inovação 
Social).

SENSIBILIZAÇÃO 
E PARTICIPAÇÃO PÚBLICA


