14ª ETAPA
SAÍDA DE ALMEIDA

Almeida foi conquistada por D. Sancho I em 1190. D. Dinis atribuiulhe foral em 1296.
1. Mais tarde, qual foi o rei que confirmou essa atribuição?

Na Torre do Tombo, Armário 5, Maço 7, está a condenação dum
homem que deveria ter sido arrastado pelas ruas públicas nos rabos
dos cavalos, esquartejado o seu corpo e postos os quartos, cabeça e
mãos em diferentes distritos, pelo crime que foi arguido e que ele
mesmo não contrariou, sendo acusado de:
•

Ter dormido com vinte e nove afilhadas e tendo delas noventa
e sete filhas e trinta e sete filhos.

•

Ter dormido com cinco irmãs e tendo delas dezoito filhas.

•

Ter dormido com nove comadres e tendo tido delas trinta e oito
filhos e dezoito filhas.

•

Ter dormido com sete amas e tendo tido delas vinte e nove
filhos e cinco filhas.

•

Ter dormido com duas escravas e tendo tido delas vinte e um
filhos e sete filhas.

•

Ter dormido com uma tia chamada Ana da Cunha e tendo tido
dela três filhas.

•

Ter dormido com a própria mãe e tendo tido dela, dois filhos.

Apesar de tudo isto e da condenação de que foi objecto, o rei D. João
II, colocou-o em liberdade.

2. Em que dia e mês é que isso aconteceu?

O Cemitério antigo de Almeida já não funciona como cemitério há
muito tempo, mas há um misticismo à sua volta.
Salienta-se a campa com um coração de ferro, junto da entrada.
Não te vamos perguntar de quem é esse coração.
Mas existe algo escrito na fachada que nos deixa pensativos.
3. Pode ser uma frase, uma quadra ou outra coisa qualquer.
O que é?

Todo construído em granito, assenta
numa base de seis degraus
oitavados. A coluna, também com
fuste octogonal, apresenta decoração
com folhas estilizadas junto à base. É
encimada por um capitel circular que
serve de base à gaiola. Esta é
composta por chapéu apoiado em
colunelos torsos. No cimo, um catavento de bandeirola, em ferro.
É na Aldeia Histórica de Castelo Mendo que se situa um dos
pelourinhos mais altos da Beira Interior portuguesa.
4. Queremos que nos digas quantos quilómetros tem ele,
aproximadamente?

Portugal é considerado como sendo um dos países do mundo com
maior diversidade paisagística em menos espaço.
Não há muitos países no mundo que possuam, ao mesmo tempo,
praias como as do Algarve, vulcões adormecidos como os dos Açores,
planícies bucólicas como as do Alentejo, vales deslumbrantes como
os do Douro, cascatas cristalinas como as dos Gerês.

… e assim poderíamos continuar sempre mencionando exemplos
fantásticos daquilo que se pode encontrar em Portugal.

Um turista mais incauto poderia pensar estar noutro país.
Como não temos a certeza de que a volta a Portugal, venha a ter
uma 2ª Edição, resolvemos terminar com perguntas generalizadas.

Imagens que falam por si e te vão dar ideias e vontade de conhecer.

A Figura apresentada, faz parte de uma aldeia que contém um animal
no nome e fica situada abaixo do Porto e acima de Lisboa.
5. Qual é o nome da serra onde este “postal ilustrado” está
inserido?

Não, não é uma fotografia do Tibete; mas podia ser.
Os habitantes orgulham-se pela recuperação que fizeram nas casas
típicas e nos espigueiros.
Mas, para os amantes destes monumentos informamos que o castelo,
por si só, merece uma visita e pode, também ele, encher de orgulho
os seus residentes.
Muito bem preservada, é famosa pelos
seus socalcos.
6. De que aldeia estaremos a falar?

Podia ser uma qualquer aldeia típica transmontana, mas a
particularidade de se encontrar sobre uma estreita península faz dela
uma das aldeias mais pitorescas de Portugal.
Parece flutuar sobre a Albufeira do rio, quase como se este pedaço de
terra tivesse sido milagrosamente poupado à subida das águas.
Fica situada, bem acima das conhecidas, Ribolhos, Pretarouca,
Salzedas, Nagosa e até da Desejosa.

7. Qual é o nome do rio, que observamos na imagem?

Palavras para quê.
Assistir aqui ao pôr-do-sol é um espetáculo que não se pode perder.
O mar está em todo o lado e quase sempre muito perto.
Mais não podemos dizer.
Afinal ainda podemos dizer, que mais uma vez, tal como na pergunta
5, os animais andam por aqui muito presentes.
8. Como se chama, exactamente, este local?

Uma das aldeias mais bonitas de Portugal, situado no centro do
país.

9. Queremos que nos digas a que Concelho pertence

Tivemos que subir bastante para tirar esta fotografia, mas valeu a
pena.
Sim, também é em Portugal que podes observar este maravilhoso
ilhéu.
10.

Queremos que nos digas qual é o nome do Santo que os

habitantes mais vezes leem quando recebem uma carta das
finanças.

Quase a terminar esta volta a Portugal, resta-nos agradecer todo o
tempo que investiu.
Esperamos que tenha correspondido às expectativas e que tenha
valido a pena.
Temos a opinião, que fizemos aquilo que prometemos.
Certamente ficou com vontade de conhecer melhor uma qualquer
região do País ou experimentar uma sopa no pão de Cabanas ou uma
posta no Abel.
Mas porque a sua opinião é muito importante para nós, queremos
que nos diga o que achou deste nosso passatempo.
Como forma de incentivo, vamos dizer-lhe que um simples
comentário vale 10 pontos, que é o equivalente ao somatório de
todas as perguntas, em cada uma das semanas de prova.
Escrever 20 caracteres vale o mesmo que escrever 1.500.
É você que decide aquilo que quer escrever.
As criticas, e sugestões vão servir para que possamos corrigir e
melhorar.
Os elogios vão motivar-nos para continuar.
Todos os comentários serão objecto de leitura atenta e cuidada.
Iremos ler e interpretar.
Agora vamos fazer contas e em breve iremos divulgar a classificação.

Divirta-se
https://www.youtube.com/watch?v=5dTBuIQNVu0&t=23s
https://cm-lousa.pt/turismo/lousa-convida/

https://www.youtube.com/watch?v=iVvCjoF7zAA
https://www.youtube.com/watch?v=20lamoZSohU

