10ª ETAPA
SAÍDA DE CAMINHA

Hoje é domingo e resolvemos sair de Coimbra direitos a Caminha, parando para
almoçar numa adega em Santa Maria da Feira.

Para resolver esta questão vais ter que descobrir o nome deste prato, o restaurante
que o confeciona e finalmente utilizar o Google maps.
Ora bem…
Imagina que depois deste belo almoço, resolves ir até à Cascata do Pincho, seguindo
pela A28; e a titulo excepcional vais utilizar a viatura que está ao serviço da tua equipa.
1. Pelo caminho mais curto, quantos minutos demoras a chegar lá?

Em 2019, o pessoal do Alto Minho TV, partilhou com o Mundo, o preço a que a Luciana
Silva, vendia os cominhos.
2. Queremos que nos digas a como é que ela vendia o kg.

3. Qual é o nome do rio que passa mais próximo do Dolmen da Barrosa?

A torre do relógio em Caminha, é parte integrante das Muralhas e foi mandada
construir no século XII. É a única torre, do género, que subsiste em toda a sua pureza.
Em determinada altura, sobre a porta que está virada para Viana, foi mandada colocar
uma imagem em pedra.
4. Queremos que nos digas que imagem é essa.

5. Na praça Central, ali perto do BPI e do antigo BES, quantos táxis é que podem
estacionar nos lugares de estacionamento da “EMEL” lá do sitio?

Quando passeamos por estas zonas, é frequente encontrar cenários
idílicos como aquele que te apresentamos aqui ao lado e em baixo.
Aquelas pedras salientes na zona da janela, são a razão da próxima
pergunta.
Aparecem muitas vezes.

6.

Qual a razão porque os

construtores da época as colocavam lá?

7.

Como se chama o monumento que te apresentamos à

esquerda?

8. Como se chama este Forte?

9. Já lá vai o tempo em que tivemos na direcção do Grupo Desportivo uma colega
a quem toda a gente tratava por tia Pitucha. No ano em que atingiu as 50
primaveras, decidiu organizar uma festa onde marcasse presença muita gente.
Para tal convidou cinco colegas da direcção, dizendo-lhes que podiam convidar
quatro pessoas. Cada uma dessas quatro pessoas podia convidar três. Cada
uma dessas três podia convidar duas. Cada uma dessas duas podia convidar
uma.
Então, no total, quantas pessoas convidou a tia Pitucha?

Agora a pergunta para os mais pequeninos

10. Qual é a ave que mesmo “virada ao contrário” se mantém sempre igual e é
difícil de encontrar?

