
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas 



INFO #cgnorte 

 02 a 03 novembro de 2019 “Novos Rumos” 
 Expedição a Montesinho a Terra Fria 

Transmontana 

A Direção do Clube desafia a visitar um dos locais mais autênticos e exuberantes do norte de Portugal, o     

Parque Natural de Montesinho, para uma expedição absolutamente inspiradora de dois dias pelos caminhos 

da misteriosa Terra Fria Transmontana. 

A beleza desta região de profundas tradições e gastronomia absolutamente divinal já há muito que é aclamada 

até fora de Portugal. Segundo o National Geographic, “nenhuma outra área protegida expressa tão bem o      

contraste das estações do ano como Montesinho” (Dezembro 2004, Revista nº45). 

Para além de um refúgio sagrado para importantes espécies de flora e fauna, a Serra de Montesinho encontra-se 

repleta de pequenas aldeias que preservaram os seus traços transmontanos, como por exemplo aglomerados de 

casas de paredes de pedra e telhados de xisto. Os contrastes entre planaltos e profundos vales, serras e rios,   

maciços graníticos e carvalhais de perder a vista unem-se numa paisagem única, em que a sensação de dureza e 

isolamento se funde com a beleza no seu estado mais puro. 

Deixa - te seduzir pela serenidade destas aldeias e pelas paisagens grandiosas da Serra de Montesinho e vem  

caminhar entre as suas ruelas, viajando no tempo e nas tradições. 

Um fim-de-semana para celebrar mais uma iniciativa CGnorte e descobrir a ruralidade e simplicidade da  Terra 

Fria Transmontana. 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



INFO #cgnorte 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

A misteriosa Terra Fria Transmontana; trekking pelo Parque Natural de Montesinho; as típicas aldeias    

transmontanas de Quintanilha e Montesinho; o rio das Maçãs; as tradições e cultura transmontanas; a    

gastronomia divinal e a simplicidade da vida transmontana 
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Itinerário 

1º dia – 02/09 - Trekking pelos montes e vales de Quintanilha 

 

Acompanhados dos primeiros raios de sol, iniciaremos a nossa viagem até ao Parque Natural de         

Montesinho, onde nos esperam as mais magníficas paisagens rurais características do interior do norte 

do país. 

O nosso percurso levar-nos-á por entre extensos soutos, repletos de folhas coloridas e inúmeros ouriços, 

dos quais espreitam saborosas castanhas. De seguida, acompanhados de abruptos vales verdejantes   

como pano de fundo, caminharemos ao lado das margens do rio Maçãs, bem perto da fronteira com   

Espanha. As límpidas águas do rio, os dourados raios de sol de Outono e a tranquilidade que paira no ar 

tornam este lugar mágico, quase perfeito. Continuando a desbravar caminho, finalizaremos o nosso    

trilho na típica aldeia transmontana de Quintanilha, conhecida pelo seu espírito festivaleiro. 

Pernoita em Bragança. 

 

 Distância  14 Km   | Dificuldade  Médio / Baixo 
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Itinerário 

2º dia – 03 /09 - À descoberta do coração da Serra de Montesinho 

 

Neste segundo dia de expedição, contaremos com dois mini - trekkings no coração do Parque Natural 

de Montesinho. 

O primeiro levar-nos-á a conhecer as inspiradoras paisagens da pitoresca aldeia de Montesinho e os     

extensos planaltos verdejantes que se erguem em seu redor. Localizada a 1030 metros de altitude, esta 

aldeia é umas das mais emblemáticas e mais bem preservadas da região. As suas casas em granito,       

telhados em lousa e varandas de madeira com balcões floridos são dignas de um postal.   

O segundo trilho passará por entre formações graníticas de relevos e densas florestas de carvalhais, até 

nos levar às margens do Rio de Onor. O nome do rio é também o nome da aldeia raiana que nos separa 

de Espanha, uma das mais bem preservadas aldeias comunitárias do Parque Natural de Montesinho, onde 

ainda hoje há partilha do forno e dos rebanhos. Em 2017, foi eleita uma das 7 maravilhas de Portugal. 

Viagem de regresso. 

 

 Distância  15 Km   | Dificuldade  Médio  
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O que está incluído no preço do evento: 

 O programa de trekking especificado 

 Acompanhamento por guias e monitores  

 Transporte em autocarro dedicado aos programas de trekkings 

 1 noite pernoita em alojamento local, em quarto duplo ou triplo com wc privativo e 
com pequeno almoço incluído 

 Meal-box, almoço volante 

 Jantar de grupo  

 Seguro multi - viagens (assistência) 

 

Nota:  

A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade, para tal, basta 

que indique no momento da reserva a sua pretensão. O respetivo suplemento de Estadia 

em quarto single será (+ 22 eur/pax). 

 

Não está Incluído: 

 Extras, ou opções não mencionadas no programa 

 Alimentação e refeições não mencionadas acima 
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