Página 1

PEDDY- PAPER
Descobrir Brunhoso
22 de Julho de 2007
Vais partir à descoberta de alguns locais e da cultura de Brunhoso. Não se trata de uma
corrida, mas sim de um passeio, onde tens que completar tarefas e dar respostas que exigem
alguma concentração e a visita a alguns locais.
O importante é dar respostas a todas as perguntas e realizar todos os jogos e tarefas.
Quando não souberes, pergunta e/ou pede às pessoas com quem te cruzares na rua.
Do peddy-paper constam 26 perguntas, 4 jogos e 1 tarefa que terás que fazer ao longo do
percurso.
A duração da prova é de 1 hora e meia. Toma nota da hora de partida. Por cada minuto
que chegares atrasado, perdes 2 pontos. Mas se chegares antes de decorrida a hora e meia,
perdes 3 pontos por cada minuto. Cada resposta certa vale 5 pontos.

------------------------ A prova começa aqui -------------------JOGO 1 – A prova começa com o 1.ºJogo. Dirige-te atrás da Casa do Povo para o realizares.
Tarefa única: vais colaborar na feitura do almoço. Ao longo de toda a prova vais ter que arranjar
uma cesta ou cesto de verga, onde vais colocar os produtos que te forem pedidos. Para já, pensa
onde vais conseguir a cesta e depois procura uma folha de couve e um ovo para colocares na cesta.
Estás num ponto importante da tua aldeia – A Casa do Povo. Em frente a ela está um cruzeiro que
foi feito por um habitante da aldeia.
1. Sabes quem foi o artista? __________________________________
2. Em que ano foi construído o cruzeiro? ___________________________________
Estás preparado?
Segue até ao Balcão. Vai pensando pelo caminho nas maravilhas que há em Brunhoso.
3. Por falar em maravilhas, sabes o nome de uma das 7 Maravilhas do Mundo escolhidas no dia
7 de Julho?_______________________________________
4. Quando não havia água canalizada nas casas de Brunhoso, muita gente ia buscar água à fonte
que existe no Balcão.
Em que ano foi construída? ________________________________________
5. O que é um Raioco? ________________________________________________
Há uma fonte parecida à que está no Balcão junto à Capela da Nossa Senhora das Dores. Vai
até lá e presta atenção a tudo o que está à tua volta.
JOGO 2 – Junto à capela de Nossa Senhora das Dores vais fazer o segundo jogo.
6. Quantas espadas tem, Nossa Senhora das Dores, espetadas no peito? _________
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7. Esta capela foi reedificada (feita de novo) em 1926.
Qual é o nome da Benfeitora que pagou as obras?
____________________________________________________
8. O que seguram os dois anjos que estão um de cada lado do altar de Nosso Senhor dos Passos?
___________________________________________________________________________
Desce em direcção ao Fundão.
Há uma casa, em Brunhoso, onde Harry Potter gostaria de ter vivido. Hoje está em ruínas, mas
dizem que é uma das casas mais antigas da aldeia.
9. Qual é o ano que está gravado na pedra por cima da porta? ____________________________
Junta na tua cesta, uma cebola e uma cenoura.
10. Com as palavras seguintes constrói um popular provérbio.
para é

não

Quem

trabalhar

não

é

comer

para

______________________________________________________________________
O Fundão está praticamente abandonado, é melhor seguires em direcção à igreja.
Podíamos perguntar-te em que ano foram fabricados os sinos, mas não queremos que
corras riscos a subir ao campanário.
Olha antes para a frente da igreja.
11. O que é que podes ver aí que faz lembrar o padroeiro de Brunhoso, S. Lourenço?
________________________________________________________________
JOGO 3 – No adro da igreja está alguém que te vai orientar no terceiro jogo.
Entra na igreja. Não te esqueças que é um lugar sagrado. O altar do Sagrado Coração de Jesus
foi feito por um habitante de Brunhoso, Elísio França.
12. Em que ano foi construído? _________________________________________
13. Talvez a igreja tenha sido construída em 1819.
Em que lugar da igreja está escrita este ano?
______________________________________________________________________
14. O que segura S. Pedro na mão direita? ________________________________
15. O que era a MATRACA? Assinala a respostas que achares correcta com um (X).
- Uma caixa de madeira onde enterravam os mortos.
- Um objecto que se usava para chamar as pessoas para a missa na Quaresma
- Um andor para levar os Santos em procissão.
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16. No altar das almas o que está aos pés de Cristo Crucificado? _____________
Está na hora de seguires até à Malhada.
Passa pelo Largo dos Paus. Neste largo há uma curralada que parece ser muito antiga!
17. Que data está escrita sobre a porta? _____________________
A capela de Santa Bárbara foi construída em 1933.
18. Quantos anos passaram entre a construção da Igreja e a da capela? _____________________
__________________________________________________________________________
JOGO 4 – Aqui vais fazer o jogo 4.ºjogo.
19. Em que ano foi escrito o Missal Romano que está do lado direito do altar? ________________
20. Que animal está esculpido por cima da imagem de Santa Bárbara? _______________________
21. Para que servia uma Sarilha? __________________________________________________
Junta na cesta um dente de alho e uma folha de loureiro.
Enquanto voltas ao local de partida, desce a Rua de Santa Bárbara e regressa à Casa do Povo,
para entregares o questionário com as respostas. Faz as contas ao tempo, não te esqueças uma hora e meia. Pelo caminho procura respostas para mais estas perguntas:
22. - Faz a ligação correcta entre o nome das aves e a forma como se chamam em Brunhoso:
Gaio
Abutre do Egipto
Abutre
Abelharuco
Codorniz

Paspalhaço
Marigacho
Alcaforro
Pito Barranquês
Fato do Cuco

23. Em que local de Brunhoso, podemos encontrar estes azulejos, com o nome S. José escrito?

_____________________________________________________________
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24. Qual é o endereço da página na Internet sobre Brunhoso?
____________________________________________________________________
25. Como se chama o Presidente da Assembleia de Freguesia de Brunhoso?
____________________________________________________________________
26. Como se chama o Presidente da Junta de Freguesia de Brunhoso?
____________________________________________________________________

Bom trabalho!
Com certeza ficaste a saber algumas coisas novas sobre a Tua Aldeia, BRUNHOSO.
Esperamos que te tenhas divertido e que consigas uma excelente pontuação.

Obrigado por teres participado.

