
 

VIAGEM DE CARNAVAL 

TRIÂNGULO MÁGICO DA GALIZA 

25 a 28 de Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 de fevereiro | domingo 

Máscara: 

Los Boteiros y Folions de Viana do Bolo 

Em cada Domingo de Entrudo realiza-se o desfile de 

Folions, grupo de máscaras que representam cada paróquia 

e que se fazem acompanhar por estrondosos bombos de 

percussão.  

Entre as várias máscaras deste Entrudo destacam-se os 

exóticos Boteiros, coroados com uma espécie de cornadura 

comprida floral evidenciando os antigos rituais. 

ENTROIDO DE VIANA DO BOLO 

 

ENTROIDO DE VILARIÑO DO CONSO 

 Máscara: 
Los Danzantes y los Boteiros de Vilariño do Conso 

O tradicional Carnaval de Vilariño do Conso conta com a 

presença de foliões constituídos por vizinhos chefiados por 

um par de boteiros, máscara distintiva feita em madeira de 

Bétula (arbustos ou árvores pequenas e médias), pintada de 

negro e o bico de vermelho. Estas figuras vestem camisas 

bordadas com dezenas de fitas de várias cores que formam 

formas geométricas e ainda calças vermelhas com fechos nas 

laterias. No domingo de Entrudo concentram-se na sede do 

município os vários foliões acompanhados pelos tocadores, 

dançantes e boteiros da freguesia. 

Apresentação de "Rituais com Máscara - Macedo de Cavaleiros" 

A Progestur, o município de Macedo de Cavaleiros e a Casa do Careto de 

Podence, apresentam, em Podence, na Casa do Careto, pelas 17h00, o 

livro "Rituais com Máscara" dedicado aos Caretos de Podence. 

“A festa de Carnaval dos Caretos de Podence enquadra-se num ciclo de 

festas de inverno que acontecem um pouco por toda a região 

transmontana, sobretudo nos concelhos limítrofes da fronteira e que são, 

segundo a literatura histórica e etnográfica, de origem muito longínqua 

no tempo.” 

 

 

26 de fevereiro | domingo 

FORTE DE SÃO FRANCISCO 

Também conhecido como Forte de Nossa Senhora do Rosário, foi construído no início do século XVI e inicialmente concebido para ser 

um convento franciscano - Convento de Nossa Senhora do Rosário. No contexto da Guerra da Restauração da Independência, foi 

reconhecida a importância da posição estratégica desta cidade, junto à fronteira, utilizando-se o forte para a modernização das técnicas 

de defesa medievais. No séc. XX o edifício passou por várias obras de reconstrução, tendo ao longo dos anos servido para diversas 

funções, entre as quais, o alojamento provisório de famílias retornadas das ex-colônias portuguesas em África. Em 1994 foi 

requalificado como unidade hoteleira. O Hotel de 4 estrelas foi inaugurado em Maio de 1997, oferecendo até hoje a hospitalidade 

característica do norte de Portugal.   



 

 

  

27 de fevereiro | segunda-feira 

MONASTERIO DE SAN PEDRO DE LAS ROCAS 

Também conhecido como Iglesia Rupestre de San Pedro de 

Rocas, este mosteiro é considerado o mais antigo da Galiza e 

um dos poucos a conservar a sua estrutura original. Crê-se 

que a sua construção remonte à época medieval, séc. VI.  

No início do séc. VIII foi abandonado permanecendo no 

esquecimento até ao reinado de Alfonso V, no final do séc. 

IX.  

Esta obra surpreende pelos seus pequenos detalhes que a 

tornam um verdadeiro testemunho arqueológico de uma 

antiguidade impressa nas capelas, a que se une a 

originalidade. 

MONASTERIO DE SAN SALVADOR DE SOBRADO DE 

TRIVES 

Em Sobrado, 8 quilômetros de Cabeza Grande (Cabeza 

de Manzaneda), existe uma fascinante igreja-mosteiro 

cujas origens se perdem no tempo. Este mosteiro 

apresenta-se como um dos únicos exemplos de arte 

românica na região. 

Além da grande fachada de estilo românico a sua 

arquitetura incluiu outros detalhes seculares como os 

capitéis românicos ou as peculiares janelas em arco. No 

interior destaca-se a magnifica arte sacra, os belos 

retábulos, pinturas na cúpula da capela e o arco de três 

arquivoltas com clara influência românica. MONASTERIO DE SANTA MARIA DE OSEIRA 

Construído em 1137, este mosteiro é composto pela igreja 

abacial, edificada entre 1200 e 1239, considerada uma das 

obras-primas da arquitetura cisterciense da Península Ibérica. 

Apresenta um característico estilo românico, claramente 

influenciada pelas igrejas de peregrinação (na rota para locais 

sagrados). No antigo refeitório do Mosteiro pode visitar-se 

um Lapidarium ou Museu da Pedra, onde está em exposição 

uma coleção de objetos em pedra (lápides, capitéis, colunas, 

elementos decorativos) descobertos durante as restaurações 

e muitas escavações arqueológicas realizadas ao Mosteiro. 

MONASTERIO DE SAN CLODIO DO RIBEIRO 

Recentemente transformado num hotel, o antigo mosteiro de Santa Maria de San Clodio mantém a igreja do final do 

período românico (final do século XII e início do século XIII), a residência monástica (século XVI), os dois claustros (XVI e 

XVII) e a torre da igreja.  

Esta construção apresenta uma inúmera mistura de estilos arquitetónicos que vão do renascentista (presente na 

fachada), ao classicista e gótico (nos dois claustros).  

É considerado o berço do vinho do Ribeiro, originário através da plantação de vinhas, resultante do repovoamento no 

séc. XII e XIII. 



Máscaras: 

Pantallas de Xinzo de Limia 

Rituais ancestrais relacionados com a fertilidade e a chegada da 

Primavera são o que podemos observar no carnaval de Xinzo de 

Limia. O ciclo festivo do Carnaval prolonga-se desde o São 

Sebastião até à Quaresma. 

 O símbolo da festa é a sua máscara, a “Pantalla”, autoridade 

máxima do Carnaval que desfila pelas ruas com a sua 

indumentária própria e as tradicionais bexigas de vitela cheias de 

ar, usadas com o intuito de “bater” nas pessoas para o 

divertimento de todos. 

 

Máscaras: 

Bonitas de Sande 

Em Sande existem três classes de máscaras, os “abutardas” e 

“foleiros” que benzem a população com formigas, farinha e até 

excrementos, os “tisnados” que se disfarçam pintando a cara de 

negro e as “bonitas”.  

As “bonitas” apresentam-se com disfarces elegantes que têm a 

cara tapada por uma máscara de rede onde os olhos, nariz e 

boca são pintados. A isto juntam ainda um bonito toucado de 

penas. Apresentam-se vestidos com calças e camisa branca, 

gravata colorida, pano à cintura à laia de saia, dois lenços de 

coloridos cruzados no dorso, sapatos escuros, polainas pretas 

engalanadas com fitas coloridas e na mão uma pequena vara. 

28 de fevereiro | terça-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERCURSO DA VIAGEM: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCURSO DA VISITA AOS MOSTEIROS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locais a visitar:  

- Macedo de Cavaleiros 

- Entroido de Viana do Bolo 

- Entroido de Villariño do Conso 

- Monasterio de San Pedro de Las Rocas   

- Monasterio de Santa Maria de Oseira  

- Monasterio de San Clodio do Ribeiro  

- Entroido de Bande 

- Entroido de Xinzo de Limia 

 

 
 

 

Monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives 
Localização: 32782 A Pobra de Trives, Ourense (42º 18' 59.9" N - 7º 14' 17.9" W) 

Contacto: 0034 988 332 454 

Monasterio de San Pedro de Las Rocas 
Localização: 32720 Esgos, Ourense (42º 20' 31.0" N - 7º 42' 47.9" W) 

Contacto: 0034 988 372 020 

Monasterio de Santa Maria de Oseira 

Localização: 32136 San Cristovo de Cea, Ourense (42º 32' 18.0" N - 7º 57' 03.9" W) 

Contacto: 0034 988 282 004 

Monasterio de San Clodio do Ribeiro 

Localização: 32420 Leiro, Ourense (42º 22' 01.9" N - 8º 06' 56.0" W) 

Contacto: 0034 988 485 601 

 



MAPAS: 

 

 

 

 

 

Legenda: 
Monasterio de San Pedro de Las Rocas 
Monasterio de Santa Maria de Oseira 
Monasterio de San Clodio do Ribeiro 

 

Legenda: 
Monasterio de San Salvador de Sobrado de Trives 
Monasterio de San Pedro de Las Rocas 
 

 


