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FESTIVAL DO CONTRABANDO RECORDA PRÁTICAS ANTIGAS EM
ALCOUTIM E SANLÚCAR
A primeira edição do Festival do Contrabando decorre de 24 a 26 de
março em Alcoutim (Portugal) e Sanlúcar de Guadiana (Espanha). Uma
travessia em ponte pedonal do rio Guadiana, um mercado de época e a
gastronomia local são algumas das atrações propostas.
24 março, 2017
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A primeira edição do Festival do Contrabando une Portugal e Espanha num evento
que decorre de 24 a 26 de março, em Alcoutim (Portugal) e Sanlúcar de Guadiana
(Espanha).
O festival propõe a todos os visitantes a travessia do rio Guadiana em ponte
pedonal, um mercado de época, gastronomia local, desfiles etnográficos, teatro de
rua, bandas de música de rua, oficinas de artesanato e muita mais animação.
«Um sonho antigo de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana é ter uma ponte que os
une…Na realidade não há maior elemento que una as duas vilas que o próprio rio
Guadiana», refere a Câmara Municipal de Alcoutim, no seu site oficial.
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Veja também: Conheça a praia fluvial de Alcoutim
O contrabando é memória coletiva, intemporal, e regressa à região com a
importância que se atribui ao património cultural e a identidade social conquista
uma dinâmica original envolta na arte e cultura.
O contrabando foi a “arte” de comercializar às escondidas dos olhos da lei e dos
governos, respondendo às necessidades e dificuldades das gentes raianas.
Alimentos básicos como ovos, farinha e amêndoas eram transportados, pela
calada da noite, de um lado ao outro da fronteira. Para além dos bens materiais,
partilharam-se sentimentos, conhecimentos e alimentaram-se sonhos.
Saiba mais aqui.
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