
Bem-vindos
!

à aldeia de Castelo Melhor e às gravuras rupestres da

Penascosa

Peguem no vosso material, ponham os vossos 5 sentidos alerta e comecem

o percurso.

Ponto de Partida: .

Andem um pouco mais para a frente e encontrarão algumas
.

Sigam as setas do mapa e, numa esquina da Rua da Fábrica com a Rua das
Pintas, encontram à esquerda um .

Subam a Rua da Fábrica, passem pela Travessa do Curral do Concelho até
chegarem ao número 4 do nosso percurso. À Vossa esquerda vêem um .

Sigam a Rua do Curral e vão até ao Largo do Paula, continuando a descer até
à Rua das Pintas. Numa curva da Rua das Pintas, encontram um

.
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A que ano corresponde a data que está em numeração romana na fachada do Centro
de Recepção?

MCMXLcorresponde ao ano de .

O que significa cada uma das seguintes imagens que estão nas placas metálicas junto
ao Centro de Recepção?

Este edifício é um .

O edifício tem portas e janelas.

Em cima desse monte está um edifício, que é a de São .

Qual é o nome desse café?
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Soluções da Ficha-Guia
Vamos descobrir Castelo Melhor



direita

Voltem para trás.

Subam toda a Rua do Cemitério e vão até ao Largo, onde encontrarão um .

Dão a volta ao busto do rei e começam a descer a Rua do Conde de Castelo Melhor em
direcção à Igreja.
Ao descerem a rua podem ver em frente o castelo de Castelo Melhor.

No fundo da mesma rua, junto do , existe a casa nº 17.

Quase em frente à casa grande encontram curiosas.

Vão descendo até à Igreja, mas não se dirijam já para lá. Antes devem virar à
, na , para observarem uma construção curiosa entre duas

casas.

Agora podem continuar até à

Dirijam-se de volta ao ponto de partida. Usem o mapa e o vosso bom sentido de
orientação e voltem ao Centro de Recepção.

Uma vez aqui chegados, confirmem as respostas no Centro.

busto

Largo do Outão

duas casinhas

Rua do Passadiço

Igreja Matriz.
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Que rei é esse representado no busto à tua frente?

É o rei .

Ele tem nas mãos: .

Aquem pertenceu esta casa?

Pertenceu ao de .

Qual é a data que está escrita na fachada? .

Mesmo em frente à casa dos Condes temos a casa nº 28.

É uma casa engraçada porque é muito .

E para que serviam as argolas de ferro, na casa ao lado (n.º 26)?

Serviam para .

Para que serve essa construção, a que chamamos passadiço?

Serve para .

Quantas cruzes se conseguem contar nas paredes de fora da Igreja?

Contam-se cruzes.

D.Afonso IX, rei de Leão
espada e carta de foro

Conde Castelo Melhor
1777

estreita

prender os machos e os burros

passar de uma casa para a outra

16

Julga-se que o Castelo tenha a sua fundação nas primeiras décadas do século XIII. A planta é quase
circular, rodeando todo o monte onde se encontra. O estado de conservação é muito mau, e por isso são
precisos muitos cuidados ao passear-se por lá.
Juntamente com outros castelos aqui da região, este castelo foi muito importante para a defesa e
criação da fronteira (tratado deAlcanices, de que já te falámos).

Parabéns pelo vosso resultado!


