
 

 

ROTA DO CONTRABANDO 

TORNE-SE CONTRABANDISTA DURANTE ESTE FIM SEMANA! 

                            

16 E 17 DE JULHO 
Para este fim de semana, foi preparado algo verdadeiramente diferente e surpreendente...Transforme-se num verdadeiro contrabandista, e reviva ativamente, 

participando na própria ação, esta época marcante da história portuguesa, numa divertida recriação histórica da rota do contr abando, pelas terras de Vilarelho da Raia, 

com a participação de dezenas de habitantes locais .. 

Chegados à aldeia ao final da tarde, o grupo será recebido pelo ilustre Joel Cleto, mas o de Vilarelho da Raia, que nos guiar á pela aldeia, seus monumentos e Museu, 

explicando-nos a dura realidade da vida passada dos contrabandistas.. 

Após jantar típico na aldeia, dar-se-á o momento alto da noite, todos os participantes serão transformados em verdadeiros contrabandistas! Após divisão em pequeno s 

subgrupos, o grupo rumará aos trilhos do contrabando, revivendo na pele o que é ser um Contrabandista... 

Cada contrabandista terá de recolher o seu fardo num lugar secreto, transportando-o para o local acordado, de forma a receber a sua jorna correspondente.. Contudo, este 

trabalho não será nada facilitado, uma vez que a Guarda e os Carabineiros  estarão muito atentos, e prontos a disparar...A partir daqui, não contamos muito mais...  

Terminarão o percurso já noite alta, não sem antes assistirmos ao famoso interrogatório, uma vez que a Guarda, os Carabineiro s e a Pide irão fazer prisioneiros, aos 

quais irão infligir alguns maus tratos... Contudo, estes maus tratos serão amenizados pelo merecido Mata -bicho, por volta das 2 da madrugada.. 

Após esta noite a recordar, rumarão ao hotel, para o merecido descanso.. No domingo,  o grupo terá a manhã para descansar dada a noite agitada, e ao final da manhã 

rumarão a uma das mais afamadas Quintas Rurais da região, a Quinta de Samaiões, local onde nos deliciaremos com um grande rep asto típico, com 10 pratos à escolha 

num almoço buffet de requinte.. 

Após o almoço, farão uma visita guiada a Chaves, emblemática cidade célebre pela presença romana, pelas suas águas termais e pelo Castelo que domina esta bela 

localidade.. Regressaremos ao final da tarde ao Porto, com a certeza de termos passado um fim de semana incrível.. 

 

PROGRAMA PREVISTO: 

Sábado 16 

14h30 Partida do Porto 

Chegada a Vilarelho e visita à aldeia e Museu com o Joel Cleto da zona 

Jantar típico na aldeia 

23h Início da Recriação Histórica da Rota do Contrabando (participação activa de todos os participantes e de dezenas de habitantes locais)  

2h Mata bicho 

viagem para o hotel e alojamento 

Domingo 17 

Manhã livre para descanso 

Almoço buffet na Quinta de Samaiões 

visita guiada a Chaves 

Regresso ao Porto, com chegada cerca das 20h  (não está incluído o jantar de domingo) 

 

DEVO LEVAR: 

2 mudas de roupa e de calçado, roupa confortável e escura para a recriação do Contrabando, sapatilha de caminhada ou bota  

 

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At Porto 

como empresa Clean & Safe  

** Uso de máscara facial obrigatório durante as viagens de autocarro. 



 

 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

Preços: 

  
POR PESSOA 

Suplemento de Quarto Single 
(acresce ao valor por pessoa) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 170,00 € 33,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:    174,00 € 34,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 175,00 € 35,00 € 

LUGARES LIMITADOS 

NOTA: Os preços incluem viagem e transporte em autocarro durante os 2 dias, dormida em hotel 3* com pequeno almoço, 

jantar típico e mata bicho noturno em Vilarelho da Raia, recriação histórica da rota do contrabando com habitantes locais e animação,  

almoço buffet na Quinta de Samaiões, visita guiada a Chaves, visita a Vilarelho da Raia e Museu, Guia Alma At Porto e seguros. 
 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: sábado 16 de Julho pelas 14h30 – Tribunal da Relação do Porto  

Chegada: domingo pelas 20h00 

 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 

DIA 8 DE JULHO 

  
 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e idade das crianças. 

  
 
 

Pagamentos (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES – 8 DE JULHO) 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  
ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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