
Lazer e Tempos Livres 

Programa 

21 a 22 de setembro de 2019                              DESFOLHADA NO MINHO 
 
 
1º DIA 
09h45 Concentração na Estação de Campanhã - Porto; 

 Saída do Porto (Estação de Campanhã) em direção a Paço de Sousa, Penafiel - 

 Visita ao Mosteiro de Paço de Sousa. 

 

13h00 Almoço; 

 Continuação para Penafiel – visita ao Museu Municipal de Penafiel; 

 Segue-se na direção de Felgueiras - visita à Casa Histórica do Pão-de-ló de 

 Margaride seguida de degustação;  

 Continuação para Póvoa do Lanhoso - check-in no Hotel Rural Maria da Fonte; 

 Jogos populares. 

 

20h00  Jantar no hotel; 

 Grande Noite de Desfolhada com cantadores ao desafio; 

 Alojamento. 

 

2º DIA 
8h30 Saída para visita ao Castelo de Lanhoso e ao Santuário de Nossa Senhora do Pilar, 

 construído utilizando a pedra das antigas muralhas do castelo; 

 Continuação em direção à Vila do Gerês - pequena paragem; 

 Saída em minibus para percurso no Parque Natural e visita ao Miradouro da Pedra 

 Bela; 

 Continuação para S. Bento da Porta Aberta. 

 

13h00  Almoço; 

 Continuação para o cais das Pontes do Rio Caldo - passeio fluvial pela Albufeira da 

 Barragem da Caniçada; 

 Continuação para Santa Maria do Bouro, ladeando margem direita do Rio Cávado e 

 regressando à origem. 

 

 

 

A desfolhada é um trabalho agrícola em que se retira a espiga (ou maçaroca) do milho.  

Embora possa parecer uma festa, é um trabalho duro e cansativo, tanto para os adultos, homens e 

mulheres, como para os jovens e as crianças que, por essas aldeias fora, trabalham no campo.  

 

As desfolhadas terminam sempre com uma festa (com comes e bebes), ao som do acordeão e de um 

baile que dura até largas horas da noite. As tradicionais desfolhadas são atividades agrícolas das 

nossas aldeias, reunindo à sua volta novos e velhos, amigos ou vizinhos.  

 

Durante as desfolhadas, o aparecimento das espigas de milho vermelho é fundamental para manter o 

entusiasmo de todos.  

 

É que o feliz achador tem a obrigação de gritar bem alto: - Milho rei! - e o direito de dar uma volta a 

todos os trabalhadores, distribuindo abraços. Antigamente, esta era uma oportunidade única para se 

aproximar fisicamente das raparigas, das namoradas, até das noivas porque, na época, as 

convenções sociais eram muitas e a vigilância por parte dos pais era muito apertada. 

VIAGENS / NORTE 



Lazer e Tempos Livres VIAGENS / NORTE 

Preços para sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes): 
Quarto Duplo (por pessoa)  €220,00;   Suplemento Single €13,50. 
 
Preços para outros sócios auxiliares: 
Quarto Duplo (por pessoa)  €225,00;   Suplemento Single €13,50. 

 
 

Os preços incluem: 

Organização do Roteiro   

3 Refeições 

Visita ao Mosteiro de Paço de Sousa 

Visita ao Museu de Penafiel 

Visita ao Castelo de Lanhoso 

Jogos tradicionais 

Noite da Desfolhada com cantadores ao desafio 

Alojamento no Hotel Rural Maria da Fonte em Póvoa de Lanhoso****, ou similar 

Passeio em minibus pelo Gerês 

Passeio de barco no Rio Caldo 

Transporte em autocarro de turismo 

Seguro de viagem 

Acompanhamento com guia cultural. 

 

Exclui: 
Refeições não mencionadas 
Extras de caráter pessoal, lavagem de roupa, telefonemas e mini-bar 
Tudo o que não estiver devidamente especificado como incluído. 
 
 
NOTA: Os participantes oriundos das zonas Centro e Sul, poderão tomar o Alfa das 07h00 (Stª. Apolónia). 
O custo desta viagem não está incluído no Programa. 

 

 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer 

dos participantes durante esta viagem, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões 

imprevistas ou outras que possam pôr em risco a sua segurança. 
 

 

Os débitos serão efetuados em 2 prestações nos dias 25 de julho e 23 de agosto de 2019. 

 
 

Desistências: 
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube terão um custo mínimo de €50,00 a título de Taxa de Reserva e 
eventuais custos que o operador turístico venha a imputar. 
 

 
 
 

Os interessados devem inscrever-se até 28 de junho de 2019. 
A 2 de julho 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=A000000000038343

