PT A Pequena Rota “Trilho de
Vilarelho da Raia” tem o seu início
e fim no Centro Social e Cultural de
Vilarelho da Raia. É um percurso
circular com 17,4 km de extensão,
ligando as aldeias de Vilarelho
da Raia, Vilela Seca e Cambedo,
com uma variante de 5 km que
passa pela fonte das Águas
Mineromedicinais da Facha, junto à ribeira de Cambedo, permitindo optar por
dois percursos mais curtos com cerca de 13 km.
Percorre um espaço mítico, de paisagens deslumbrantes, repleto de história
e tradição. Entre Cambedo e Vilarelho da Raia, o percurso acompanha a raia,
coincidindo com os antigos trilhos do contrabando e com os caminhos mistos
que seguiam ao longo da antiga linha de demarcação da raia seca, extinta com
o Tratado de Limites de 1864, que pôs fim aos chamados Povos Promíscuos.
É um dos percursos mais representativos da história do contrabando de
Portugal, não só pela importância económica, mas sobretudo pelos laços que
se estabeleceram nestas comunidades e pelo sentido de resistência e aventura
que caraterizou estes povos raianos, ao longo dos séculos. A freguesia de
Vilarelho da Raia foi, amiúde, local de entrada de exércitos e palco de batalhas,
escaramuças e passagens clandestinas. Nas décadas de 30 e 40 do século
XX, a proteção e ajuda prestada pelo povo de Cambedo aos fugidos da guerra
civil espanhola, numa primeira fase, e, numa segunda fase, aos guerrilheiros
antifranquistas, esteve na origem, em dezembro de 1946, das detenções
e sofrimento de várias famílias locais, tornando esta aldeia um exemplo de
solidariedade sem fronteiras. Como testemunhos de épocas remotas, ainda
que fora do traçado do percurso, restam ainda os seguintes vestígios: do
povoado fortificado de Wamba, da idade do ferro; do povoado fortificado da
Alvorinha, da idade do bronze; das estações arqueológicas de Quintela e do
Vale da Ermida, de cronologia romana; do Castelo da idade média, destruído
antes de 1434; da Atalaia, pequena fortificação situada à direita da Ladeira
do Alvito, na direção de Chaves, demolida no século XIX; dos lagares de vinho
escavados na rocha, no sopé do Alto de Wamba, que atestam a importância da
producão vinícola na região.

EN The short distance walking trail
“Trilho de Vilarelho da Raia” starts
and ends near the Social and Cultural
Center of Vilarelho da Raia village. It
is a circular trail, with the extension
of 17.4 km, connecting the villages
of Vilarelho da Raia, Vilela Seca and
Cambedo. This walking trail has a
variant, with 5 km long, that passes
through the fountain named “Águas Mineromedicinais da Facha”, next to Cambedo
Brook, and allows you to choose between two shorter trails of about 13 km.
This trail goes through a mythical space, with luxurious landscapes, rich in history
and tradition. Between Cambedo and Vilarelho da Raia, the trail follows the country
border, where you can find the old smuggling trails and the so called “Caminho
Misto”, a former common path that followed along the old demarcation line of the
country border, extinguished with the 1864 Treaty of Limits, which put an end to
the so-called “Promiscuous Peoples”. It is one of the most representative trails
in the history of smuggling in Portugal, not only for its economic importance, but
above all for the ties that have been established in these communities and the
sense of resistance and adventure that has characterized these border peoples
over the centuries. The Vilarelho da Raia parish was often a place for troops to
invade the country and was also a battlefield and a place for skirmishes and
clandestine passages. In the 30s and 40s of the 20th century, the protection and
assistance provided by Cambedo’s people, firstly, to those fleeing the Spanish
civil war, and secondly, escaping anti-Franco guerrillas, was the reason for the
arrests and suffering of several local families in December 1946, thus making
this village an example of solidarity without boundaries.
Outside this trail you can still find testimonies from ancient times, such as: traces
of the fortified settlement of Wamba, from the Iron Age; the fortified Alvorinha
village, from the Bronze Age; Quintela and Vale da Ermida archeological stations,
of Roman chronology; the Middle Ages castle destroyed before 1434; the small
fortress known as Atalaia, demolished in the 19th century, and located in the
direction of Chaves; the wine presses excavated in the rocks, at the foot of “Alto de
Wamba”, that testify the importance of wine production in the region.
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Junta
de freguesia
de Vilela Seca
Promotor | Promotor:

Apoio | Supporter:

da

Centro Social Cultural e Desportivo de Vilarelho da Raia: (+351) 276 916 400

ra

GNR | Local Police: (+351) 276 340 210
Bombeiros | Fire Brigade: (+351) 276 322 122

ia

Centro de Saúde | Health Center: (+351) 276 332 152 / 276 301 920
Posto de Turismo | Tourist Office: (+351) 276 348 180
Promotora | Promotor: (+351) 276 340 500
SOS: 112

contactos úteis | useful contacts
O percurso pode ser efetuado em qualquer altura do ano, devendo
ser tomadas precauções no verão devido às elevadas temperaturas e no
inverno devido às baixas temperaturas e à possibilidade de nevoeiros e de
queda de neve.
EN The walking trail may be done any time of the year, although some
precautions shall be taken into account considering the high temperatures
during the summer season and the low temperatures, fog and snowfall during
the winter season.
PT
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trilho de vilarelho da raia

TIPO DE PERCURSO | TYPE OF TRAIL

DISTÂNCIA | DISTANCE

DURAÇÃO | DURATION

17,4 km

5 h 30 min.

Circular | Circular

ALTITUDE | MIN-MÁX

DESNÍVEL ACUMULADO | COMULATIVE GAP

558 m

358 m

+453 m

LEGENDA | Caption

Carta Militar de Portugal, folhas 21 e 34
1/25000. IGeoE
Military Charter of Portugal, sheets no. 21
and 34 1/25000. IGeoE

Percurso Pedestre
Walking Trail
Variante
Variant

-453 m

PR8.1 CHV

Derivação
Deviation
Sentido Recomendado
Recommended Way
Linha da Raia (Anterior ao Tratado de Limites 1864)
Border (Extinguished with the 1864 Treaty of Limits)

3

Antigo Caminho Misto
Former Caminho Misto (Former Common Path)
PR8.1 CHV

Antigo Trilho do Contrabando
Old Smuggling Trail
Via Romana
Roman Road
1

2

VILARELHO DA RAIA

Início e Fim da PR8 CHV
Start and End of PR8 CHV
41°50’32.42’’N, 7°27’03.02’’W
Centro Social e Cultural de Vilarelho da Raia
Vilarelho da Raia Social and Cultural Center
Museu Etnográfico
Ethnographic Museum
Antigo Posto da Guarda Fiscal
Former Fiscal Guard Post
Igreja Paroquial de São Tiago
Parish Church of São Tiago
Tronco Comunitário
Community Trunk
Forno Comunitário
Community Oven

1

VILELA SECA

Forno Comunitário
Community Oven
Cruzeiro do Cemitério
Cemetery Stone Cross

2

Fontes/Sources:©ESRI Topo; Modelo Digital de Terreno ALOS World 3D-30m

3

Cambedo

Antigo Marco Fronteiriço de Cambedo
Old Border Mark of Cambedo
Casas Destruídas pelo Exército
Houses Destroyed by the Army
Castro de Wamba
Wamba Hillfort
Fonte das Águas da Facha
Águas da Facha Fountain
Moinhos de Cereais e Azeite
Olive oil and Cereal Watermills

PERFIL DE ALTIMETRIA | GRADIENT PROFILE

grau de dificuldade | GRADIng

3

O grau de dificuldade é representado por 4 itens diferentes, sendo cada um deles avaliado
numa escala de 1 a 5 (do mais fácil ao mais difícil)
EN The difficulty level is represented by 4 different symbols each of them ranges from 1 (the easiest)
to 5 (the most difficult).
PT
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Esforço físico
Physical effort

0

Tipo de piso
Type of ground

250

Orientação
Orientation

350

Adversidade do meio
Environmental adversity

450

PR8.1 CHV
Distância | Distance (km)

código de conduta | walking code

Calculado de acordo com | Calculated according to: Mide (Método de informação Excursiones)

sinalética | trail signage
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PT Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar ruídos e atitudes que perturbem

a paz do local; Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a flora; Não
abandonar lixo; Não fazer lume; Não colher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com as pessoas que encontrar; Em caso de acidente indique a sua
posição utilizando os números no mapa.
EN Follow only signalized tracks; Avoid making noise and disturb local peace and
quiet; Watch but do not disturb the animals; Do not damage vegetation, leave
waste, make fire, collect plants or rocks; Be kind to people you may meet; In case
of accident, inform your position using the numbers on the map.
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