
                                  
                                                                                                  5 a 7 de Outubro             

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESFOLHADA NO MINHO 
 

 

REF. 6.09 S – MIN. 30 PAX 
 

2018 

 

 

1º DIA 
 

7h00 Saída de Lisboa em direção a Penafiel - visita ao Museu Municipal de Penafiel. 

13h00 Almoço;  

 Visita ao Santuário de N. Senhora da Piedade, vulgo Sameiro; 

 Continuação para a Quinta da Aveleda; 

 Visita ao parque, jardins e vinhas – prova de vinhos e queijos 

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

Margaride seguida de degustação;  

Continuação por Guimarães até Póvoa do Lanhoso – check-in no hotel rural Maria 

da Fonte; 

20h00 Jantar; 

Alojamento. 

 

 

2º DIA 
 

9h00 Partida em direção a Travassos, Freguesia de Póvoa de Lanhoso para visita ao 

Museu do Ouro; 

Visita a uma Oficina de Filigrana em Travassos; 

Segue-se para o Santuário de N. Senhora da Lapa – visita; 

Segue-se na direção de Vieira do Minho; 

13h00  Almoço;  

Pequena visita; 

Regresso à Póvoa de Lanhoso – visita ao Castelo de Lanhoso e ao Santuário 

Nossa Senhora do Pilar, construído utilizando a pedra das antigas muralhas do 

castelo 

Jogos populares e tradicionais; 

20h00  Jantar no hotel; 

 Grande Noite de Desfolhada com cantadores ao desafio; 

Alojamento. 



                                  
                                                                                                  5 a 7 de Outubro             

 

    

 

 

3º DIA 
 

9h00 Saída em direção à Vila do Gerês – pequena paragem; 

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

da Barragem da Caniçada; 

 Segue-se até ao Santuário Nossa Senhora da Abadia – paragem e visita; 

Continuação para Amares; 

13h00 Almoço; 

 Continuação para Santa Maria do Bouro, ladeando a margem direita do Rio 

Cávado;  

 Regresso 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.  

 

 

 


