Questionário
1ªEtapa
1ºSector

Na Praça do Município existe uma rotunda rodeada por colu-

1 nas, estas simbolizam:

2 Quantos anos celebrou o WOOL?

3 Como eram conhecidas na região as MINAS da RECHEIRA?

As caneleiras

O movimento das
agulhas do tear

Um tear circular

15

10

20

Francês

Inglês

Alemão

Aurus mineralli

Tungsténio

Como se chama o mineral que é dourado nos bordos laterais
Salbanda Micá4 dos filões onde está a trabalhar o mineiro "Kadafi" na galeria
cea
mineira que visitou?

5

Quais eram os materiais utilizados no aparelho de iluminação
dos mineiros nestas minas?

Volfrâmio/Gás

Carbureto/Água

Estanho/Nitrito

6

Como se chama a "geóloga" que está a analisar os minerais
dentro da galeria mineira que visitou?

Áurea

Arlete

Aurora

18
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Peles

Pedras

Testículos

1

5

10

Manuel

Joaquim

José

Remolha-se

Barrela-se

Ripa-se

bate

penteia

tece

7 Quantos bombos há na sala?

8 O que são os colhos?

9 Quantas posições são precisas para o toque de Lavacolhos?

10 Como se chama o tocador do bombo?

11 O que se faz à baganha?

12 No tear o pente

Não te esqueças de entregar esta folha ao controlador que está na chegada ao almoço.

Questionário
1ªEtapa
2ºSector

13 Onde se refugiaram as mulheres e as crianças?

Na igreja

Nas minas

Na casa do Marquês

40

50

30

Gardunha

Resende

Alfândega da Fé

16 A Juliana e a Duracina são

Colhedoras de
cereja

Variedades de
cereja

Artesãs

17 Em qualquer rua de Castelo Novo consegues sempre ouvir

O som da água

Os pássaros

nada

D. Sancho I

D. Dinis

D. João V

António
Fontinhas

Eugénio de Andrade

António Andrade

Uma palavra

Um gesto

Um verso

Rendas

Biscoitos

Tretas

14

A nível mundial quantas plantações há com mais de 1000
ha?

15 As primeiras cerejas do ano amadurecem

18 Em que reinado foi doado Castelo Novo aos Templários?

19 Eugénio de Andrade nasceu com o nome de

20 O que basta no prato da balança

21 As lérias são

22

Completa a seguinte poesia de Eugénio de Andrade com as
palavras certas

É urgente o amor.
É urgente um barco no mar.
É urgente destruir certas palavras,
ódio, solidão e crueldade,
alguns lamentos, muitas espadas.

É urgente inventar alegria,
multiplicar os beijos, as searas,
é urgente descobrir rosas e rios
e manhãs claras.

Cai o silêncio nos ombros e a luz
impura, até doer.
É urgente o amor, é urgente
permanecer.

Não te esqueças de entregar esta folha ao controlador que está na chegada ao lanche.

