
 

 

 

 

12ª ETAPA 

SAÍDA DE GIMONDE 

 

 

1. Uma das festividades dos mascarados é a Festa dos Rapazes, onde apenas 

membros do sexo masculino podem participar. De origem pagã, este culto 

está associado ao solstício de inverno. 

Um rapaz com 17 anos e 11 meses de idade, pode participar? 

 

 

 

 

 

 

O pelourinho junto ao Castelo de Bragança é um elemento católico da época 

quinhentista (dado que o segundo foral da cidade foi outorgado por D. Manuel). 

Mas será apenas isso? Na base deste pelourinho há um elemento que parece 

destoar…  

É que foi colocada uma estátua pagã bem mais antiga para suportar o pelourinho. 

Se olharmos com atenção, assemelha-se a um porco perfurado, representando a 

fertilidade masculina.  

2. Como é que esse porco é conhecido entre os locais? 

 

Outra das festividades associadas aos mascarados é a Festa dos Caretos, de origem 

celta. Muito semelhante às festas dos rapazes, este culto está associado ao fim do 

inverno e é celebrado no dia de Carnaval. Os rapazes passeiam pelas povoações 

criando algazarra com os seus trajes excêntricos, as campainhas e os guizos. 

Vamos ficar a saber se sabes de que rapazes estamos a falar. 

3. Um rapaz com 19 anos e 7 meses pode participar? 



 

 

 

Rio de Onor, a aldeia Comunitária 

Rio de Onor foi recentemente eleita uma das 7 aldeias maravilha de Portugal. Aqui, 

ainda sobrevivem os resquícios do comunitarismo medieval. Anualmente, são 

eleitas algumas pessoas, que têm a responsabilidade de distribuir o trabalho pelos 

habitantes da aldeia e fazem a gestão dos bens comuns: os terrenos, o gado e as 

infraestruturas. Os produtos e o lucro são depois distribuídos entre todos. 

4. Em condições normais, quantas pessoas são eleitas? 

 

 

 

 

Esta pequena freguesia está dividida a meio pela fronteira com Espanha. Lá está o 

povo de cima e cá o povo de baixo. Claro que já não é bem assim, para lá da 

fronteira temos Rihonor de Castilla, mas nada muda o que os habitantes das duas 

aldeias sentem: são um único povo, com um governo e língua próprios – rionorês. 

Os terrenos são lavrados e regados por todos, à vez. Todos pastoreiam os rebanhos 

e todos usam o moinho e os fornos. As matanças dos animais também eram feitas 

em conjunto. Quem não cumprir com as suas tarefas vai a conselho da aldeia e 

poderá ser sujeito a multas. 

Não estamos certos de qual é a moeda utilizada para pagar tais multas. 

Será em escudos, em pesetas, em euros, ou noutra moeda qualquer ? 

5. Nós não sabemos, mas tu vais pesquisar e certamente descobrir. 

 



 

 

  

Quem anda por Bragança e tem uma vontade imensa de comer uma posta à 

transmontana, pode inquirir a população sobre o melhor local. Quase de certeza 

que a generalidade das respostas vai dar a Gimonde. 

São vários os restaurantes, que nos deixam com vontade de voltar, assim que, 

depois de comermos, saímos a porta. 

Mas há um senhor, que começou por ser camionista, que prepara refeições, 

daquelas que todas a gente devia ter oportunidade de experienciar, pelo menos 

uma vez na vida. 

Apesar do restaurante ter aberto portas num dia 1 de Abril, nada daquilo que aqui 

afirmámos é mentira 

6. De que restaurante se trata? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aqui tão perto que não há desculpas para não 

ficar a conhecer Puebla de Sanabria na sua 

próxima escapadinha de fim de semana. Aliás é 

tão perto da nossa fronteira que se multiplicam 

os vestígios das passagens dos portugueses 

pela terra. Na altura em que os reis dos dois 

países invadiam o vizinho dia sim, dia não. 

Puebla de Sanabria é inegavelmente um dos 

mais pitorescos e antigos pueblos espanhóis. Detentora dum rico património 

arquitetónico, cultural, natural e rural, é reconhecida mundialmente como um 

destino turístico a não perder. O seu casco histórico muito bem preservado, 

dominado por um castelo e repleto de 

casas brasonadas, brilha como uma pedra 

preciosa no estonteante entorno 

verdejante do seu Parque Natural Lago de 

Sanabria. 

 

É muito conhecida por terra de Cidra, 

gigantes e lobos. 

No inicio de setembro, a saída à rua da virgem de azogue, faz com que, também os 

gigantes e cabeçudos lá da zona, se mostrem. 

7. Como se chamam as Festas que fazem sair à rua tais personagens? 

 

Agora falemos de dialeto…. 

Tal como dissemos anteriormente, a população de Rio 

de Onor, dividida entre a parte Portuguesa e a 

Espanhola vive essencialmente da agricultura e da 

criação de gado. Desloca-se e trabalha os campos 

indiferentemente, quer eles se situem do lado de cá da 

fronteira, quer se localizem do lado de lá. Utilizando um dialeto muito próprio.  

8. Qual é? 

 

 



 

 

 

Uma das razoes da existência deste concurso, foi o de te proporcionar experiencias 

diferentes e convidar a conhecer lugares únicos. 

A National Geographic afirma que nenhuma outra área protegida em Portugal 

“expressa tão bem o contraste das estações do ano como Montesinho”.  

Montesinho é uma aldeia típica transmontana, situada nos contrafortes da Serra de 

Montesinho, a cerca de 1000 metros de altitude, em pleno Parque Natural. 

Mas não é o clima que nos leva até lá longe, é a tranquilidade, o silêncio, a 

extraordinária biodiversidade das serras onde se ouve o uivar do lobo-ibérico e o 

bramar dos veados, onde raposas ou javalis podem cruzar os nossos trilhos.  

O Parque Biológico de Vinhais, criado há cerca de uma década, é hoje uma 

autentica montra das riquezas do Montesinho. A vida por lá, corre sem pressa; com 

uma aposta num turismo ecológico, bem próximo da natureza. 

Depois de tantos meses trancados em casa, uma visita ao PBV, será certamente 

uma aposta certeira. Ficas a saber, que podes até fazer um pequeno passeio de 

burro. 

 

 

9. E agora que falámos em natureza, em animais em parques naturais e no 

contraste das estações do ano, queremos 

que nos dês a tua opinião sobre o nome 

destes dois simpáticos animais. 

 

 

 

 

A pergunta de algibeira desta semana, ou aquela que temos reservada para os 

mais pequeninos, aprende-se na escola primária. 

10. O que queremos saber é o seguinte 

Antes da Serra da Estrela ter sido descoberta, qual era a maior Serra de 

Portugal 

 



 

 

 

 

 

Delicia-te…. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=koKbZBTcTjU 

 

 

https://youtu.be/uU23x0psfxQ?list=RDCMUC9jbWDCTNPtx594BFJAIJNw 


