PROGRAMAS TEMÁTICOS - ALDEIAS DO XISTO
DE GÓIS
ATELIER MILHO REI - DESCAMISADA E ABRAÇO

Dias 9 e 16 de Setembro
Programa:
Outrora por estas aldeias serranas era feita a descamisada do milho. Este
momento era sempre um dia de festa. Juntava-se a população de várias
aldeias vizinhas e, em grupo, era feito todo o processo de recolha,
descamisada e debulha até estender o milho na eira para secar. O
programa inclui a apanha do milho, o transporte do milho para a eira da
aldeia, a descamisada ou desfolhada e a tradição do abraço que só é
realizada se entre as espigas amarelas aparecer o milho rei - a espiga
vermelha. Para terminar o processo debulha-se o milho, ergue-se e
estende-se na eira para secar. Todo este processo é
acompanhado com animação etnográfica e desgarrada à
moda antiga com um grupo etnográfico com figurantes e
tocadores.
Como se trata de um programa de um dia na aldeia, haverá
um momento para usufruir de uma refeição em ambiente
típico local. O “Manjar na Aldeia”, assim se designa, é
composto por Entradas (queijo de cabra, broa simples e de
carne, azeitonas), sopa serrana, chanfana com batata cozida
e migas com castanha pilada, bebidas, sobremesa regional,
café e aguardente de mel.
Duração: Cerca de 7 horas (todo o dia).
Data: 9 e 16 de Setembro (mediante inscrição até dia 1 de Setembro)
Número mínimo de participantes: 10 pax; Número máximo de participantes:
50 pax.
Preço por pessoa: 28.50€ + iva à taxa de 23%
Inscrições para: lousitanea@gmail.com / 235 778 644 / 969 847 852

LOUSITÂNEA – LIGA DE AMIGOS DA SERRA DA LOUSÃ - Rua dos Bois, Aigra Nova, 3330–222 GÓIS
tel/fax 235 778 644 telem 969847852 mail: lousitanea@gmail.com sítio: www.lousitanea.org
VISITE A MATERNIDADE DE ÁRVORES E A LOJA DO XISTO NA AIGRA NOVA
VENHA USUFRUIR DA TRANQUILIDADE DA CASA DE CAMPO DA COMAREIRA (ALDEIA DO XISTO)

