
Lazer e Tempos Livres 

Programa 

18 e 19 de maio de 2019                 CAMINHOS DO CONTRABANDO 
 
 
18MAI (sábado) 

10h00 - Saída do Porto (Estação de Campanhã) em direção a Braga, continuando pelas Cerdeirinhas em passeio 

panorâmico sobre as albufeiras das Barragens da Caniçada e de Salamonde até à Barragem da Venda Nova. 

Pequena paragem. Segue-se por Ponteira até Outeiro. Paragem e contemplação da paisagem entre a Serra do Gerês 

e a albufeira da Barragem de Paradela, num espaço hoje classificado como Património Agrícola Mundial. Prossegue-

se para Pitões das Júnias. 

 

13h00 – Almoço. Saída para Paredes do Rio - Circuito da Arquitectura Popular. Prossegue-se para Montalegre. 

Visita ao Ecomuseu do Barroso. Continuação para Vilar de Perdizes. Pequena paragem. Segue-se para Chaves. 

Check-in no hotel. Saída para jantar, em percurso pelo centro histórico. 

 

20h30 - Desfile de Tapas, com animação: Queimada das Bruxas. Alojamento. 

 
19MAI (domingo) 

09h00 - Check-out no hotel. Saída para Vilarelho da Raia. Encontro com os contrabandistas que nos encaminham 

para o local combinado e secreto onde se encontram os burros à nossa espera. Tratamento e aparelhamento dos 

burros, seguido do carregamento das mercadorias a transportar. Início da jornada do contrabando por caminhos 

sinuosos. Após o término da atividade, regresso à aldeia - interpretação da paisagem e da envolvência.  

 

13h00 - Merenda do contrabandista no campo em Vilarelho da Raia. Visita ao Museu Etnográfico de Vilarelho. 

Regresso à origem. 

 

HISTORIAL 

Ao longo da história, a fronteira criou formas de vida únicas. A fronteira entre Portugal e Espanha 

é conhecida como a Raia, onde foi criado um género cultural próprio, associado ao contrabando. 

Vamos dar a conhecer as vivências e as histórias de um povo, que viu nas trocas comerciais 

ilegais (contrabando) entre os dois lados uma forma de subsistir. 

Venha descobrir e sentir o ser contrabandista, nas suas epopeias diárias de passagem para a 

outra margem, as fugas à Guardia Civil e à Guarda Fiscal, a dificuldade de carregar fardos de café, 

tabaco, azeite entre outros produtos e atravessar o ribeiro, assim como o preparar dos burros, 

carregá-los, tocá-los pelos trilhos do contrabando que eram alterados a qualquer momento.  

Venha desfrutar desta experiência num ambiente natural rodeado por belas paisagens e conhecer 

histórias e lendas ligadas à atividade do contrabando, contadas por alguns ex-intervenientes. 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
 

1º DIA 

Almoço no Restaurante “D. Pedro Pitões”, em Pitões das Júnias 

Entradas regionais; 

Sopa de legumes; 

Cozido à moda do Barroso; 

Vinho, sumos e águas; 

Doce ou fruta; 

Café ou chá. 

Jantar na “Pensão Flávia”, em Chaves 

Caldo de cebola; 

Degustação de tapas; 

Vinho regional, refrigerantes e água; 

Doce ou fruta; 

Café.  

Animação: Queimada das Bruxas. 

 

2º DIA 

Merenda do contrabandista no campo em Vilarelho da Raia 

Merenda do contrabandista no campo em Vilarelho da Raia; 

Caldo verde; Rancho à transmontana; Vinho regional, sumos, águas; Salada de frutas. 

VIAGENS / NORTE 



Lazer  e  Tempos  Livres VIAGENS / NORTE 

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): 

Quarto Duplo (por pessoa) € 205,00;              Suplemento Single: €24,00. 
 
Preços para outros sócios auxiliares: 

Quarto Duplo (por pessoa) € 225,00;              Suplemento Single: €24,00. 
 

 
 

Os preços incluem: 

 Organização do Roteiro; 

 Transporte em autocarro de turismo; 

 Seguro de viagem; 

 3 Refeições; 

 Animação: Queimada das Bruxas; 

 Circuito Arquitetura Popular de Paredes do Rio; 

 Visita ao Ecomuseu do Barroso; 

 Atividade do Contrabando; 

 Visita ao Museu Etnográfico de Vilarelhos da Raia; 

 Alojamento no Hotel Forte de S. Francisco ****, ou similar; 

 Acompanhamento com guia cultural. 

 

 

Os preços não incluem: 
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa e extras efetuados 
durante a estadia, tais como bebidas não mencionadas, telefonemas, lavagem de roupa, etc.   

 
 
 

NOTAS: 
O alojamento realizar-se-á de acordo com a categoria hoteleira acima indicada e de acordo com hotéis indicados como 

previstos ou similares. A maioria dos hotéis não dispõe de triplos mas sim de duplos com camas extras (não 
aconselhável para 3 adultos). Havendo hotéis que disponham de vários tipos de quartos, os reservados para os 
circuitos serão sempre do tipo Standard. Se o preço for inferior, daremos uma prenda ao grupo (individual ou 
colectiva); 

Quando alguma visita não for possível, por encerramento do(s) monumento(s), será - sempre que possível - 
substituída por outra, de acordo com informações que serão prestadas localmente pelo guia; 

Os participantes oriundos das zonas Centro e Sul, poderão tomar o Alfa das 07h00 (Stª Apolónia) que chega a 
Campanhã às 09h45. O custo desta viagem não está incluído no Programa. 
 

 

Os débitos serão efetuados em 3 prestações nos dias 25MAR, 24ABR e 24MAI de 2019. 

 
Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de €50,00, a título de Taxa 
de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador, caso não se consiga 
substituição em tempo útil. 
 
 

 
 

Os interessados devem inscrever-se até 8 de março de 2019. 
A 11 de março informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas. 
Inscrições limitadas e efetuadas pela ordem de chegada à Secretaria do Clube. 
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

Custos 

Diversos 

Lazer e Tempos Livres FICHA DE INSCRIÇÃO 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000037459

