
 

 

 

 

11ª ETAPA 

SAÍDA DE VILAR DE PERDIZES 

 

1. No certame mais conhecido de Vilar de Perdizes, quem é que anda à solta 

durante todo o evento? 

 

 

O programa deste evento, em 2017 incluiu atuações de João Seabra, 

Ruizinho de Penacova e Luís Pedreira. Além disso incluiu ainda uma 

caminhada e um torneio de futebol. 

2. Na caminhada, qual foi o trilho escolhido? 

 

 

3. Para a cura do coxo, a Tia Zulmira, utilizava tições da lareira, uma folha de 

couve e algo mais, que vais ter que responder. 

 

A ponte de Misarela não se esquece; está num lugar mágico. Construída no 

cavado vale do rio Rabagão, entre penedos e vegetação exuberante, é uma 

velha resistente de guerras, de 

enxurradas do rio, e do peso das 

muitas pessoas e carroças que a 

atravessaram. 

De origem medieval, reconstruída no 

início do século XIX, deixou ao longo 

dos tempos um rasto de lendas que 

chegaram aos nossos dias. Há dois mitos que são muito conhecidos. Um deles 

fala-nos do diabo e de um fugitivo à justiça. 

4. O outro fala-nos de bebés que estão onde? 

 

 

 



 

 

 

 

5. O Padre Fontes é um homem de fé que goza na cara do diabo. A ousadia fê-

lo entrar em guerra com o bispo de Vila Real e 

tornar-se figura nacional. 

Em que ano aconteceram estes episódios? 

 

 

Delicia-te 

https://youtu.be/khFITDB733I 

 

6. Se as condições de pandemia o permitirem, em que data vai acontecer a 

Feira do Prémio do Gado neste ano de 2021 

 

 

Um dos eventos mais mediáticos da região é o Torneio de chegas de bois de 

raça barrosã. 

Organizado pela Associação Etnográfica “O Boi do Povo” e contou, uma vez 

mais, com o patrocínio da Câmara de Montalegre. 

Em 2019, o vencedor do campeonato foi um boi de Frades do Rio, cujo dono 

tem um nome sobejamente conhecido por todos nós. 

Uma final marcante, uma vez que o valente campeão feriu com gravidade o 

adversário. 

 



 

 

 

 

7. Queremos que nos digas qual o nome do proprietário do boi vencido. 

 

8. De modo a garantir animação com fartura, se quiseres contratar os Gaiteiros 

de Pitões das Júnias, qual o numero de telefone que o Sr. Prof. Manuel 

Orlando Fernandes Alves, considera que deves marcar? 

 

9. Quantas pessoas estão a participar no evento organizado pelo Grupo 

Desportivo, que te leva a consultar o site e/ou o FB todos os domingos, 

desde o dia 28 Fevereiro 2021? 

 

 

 

 

Em determinada noite, um ladrão atrevido entra numa loja e retira os 100 euros 

que estavam na caixa. 

Durante o dia seguinte volta lá e compra umas calças que custavam 70 euros. 

Paga esses calças com a nota que havia roubado na noite anterior. 

O dono da loja, dá-lhe de troco 30 euros. 

10. Queremos saber quanto é que o coitado do dono da loja perdeu no total. 

 

 

 

 

 

 

 


