
Boa tarde, 

Sejam bem-vindos ao 2º Rally Paper organizado pela APFN. Esperamos que 
tenham feito boa viagem até aqui e que estejam bem dispostos. 

Lembramos que este Rally é uma actividade de diversão e como tal não 
necessitam de o fazer como se estivessem numa prova de Fórmula 1. Pedimos 
que cumpram rigorosamente o código da estrada. 

Este Rally começa em Fátima e termina na Pia do Urso e levarão 
aproximadamente 2 horas a realizá-lo. 

Boa sorte e divirtam-se. 

Partida, Largada, fugida… 

PC  
Deixem o Paulo VI, passem a estrada com muito 
cuidado e passem ao lado do café/restaurante e 
sigam pela Estrada da Moita do Martinho 

PCL Quem foi Paulo VI? 
 
 

PC  
Se passarem por baixo da auto-estrada é porque 
vão no sentido correcto!!! :) 
 Ai São Mamede, São Mamede que estás mais 

perto… 
 

PI No cruzamento com várias casas virar para as 3 horas  
PC 
PE 

Passaram sinalização das grutas?  
Grutas de quê? 

PI  
Contornar a Igreja pela destra,  virar às 9 horas  e 
depois nos semáforos novamente à hora do 
pequeno almoço de fim de semana. 

PC 
 

Seguir pela estrada estreita, passando por uma localidade que 
faz lembrar a Espinha 

PCL Que nome se dá ao parque dos “moinhos modernos” que 
vêem aqui no Cabeço? 

PCL O que é que produz? 
PCL Qual a sua produção anual?  

23,1 GWh          

24,1 GWh              

25,1 GWh                  



PCL Essa quantidade produzida dá para abastecer quantos 
habitantes?  

22.000 habitantes          

23.000 habitantes              

25.000 habitantes                  
PE Que plantas aromáticas é que encontram neste cabeço? Não 

vale a pena colherem indiquem-nas apenas… 
                             Sim                Não 

Alecrim                                  

Rosmaninho                         

Oregãos                                 

Hipiricao                                

Salsa                                       

Louro                                      

Tomilho                                  

Hortelã                                   
 

PE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PC 
 

Indiquem-nos pratos (um por cada erva) onde colocariam as 
ervas aromáticas que nos indicaram que existem no cabeço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuidado com a curva e a descida acentuada 
 

PI  
Estrada Romana – Foi este o caminho que 
conduziu Nuno Álvares Pereira ao Campo Militar 
na véspera da Batalha de Aljubarrota 

PO Que árvores se encontram neste local? 
Qual é o seu fruto? 
 E que liquido se extrai desse fruto? 

PCL Vêem os muros de pedras? Para que é que eles serviam? 
1. ________________________________________ 



2. ________________________________________ 
PE Qual é o nome da Biblioteca? 

PC Sobe, sobe, sobe… avista o lugar das pedras. 
Segue, segue, segue…  
Estão com falta de combustível?  
Antes de Casal Suão têm uma Bomba de 
Abastecimento… 

PI  
Espaço que foi reaproveitado, construindo-se 
um parque temático / sensorial (adaptado a 
invisuais), acompanhado de um circuito 
pedestre 

PI Têm 1 hora para descobrir todas as perguntas que vos vamos 
fazer. Encontramo-nos às horas que o Rui nos indicou! Não se 
atrasem se não são penalizados!!! 

PE Que modelo é que a Mitsubishi está a divulgar? 
Quantos é que cabem lá dentro, segundo as regras do código 
da estrada? 
Digam-nos as 7 razões para ter este veículo. 
 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 
4. ___________________________ 
5. ___________________________ 
6. ___________________________ 
7. ___________________________ 

 
PCL Que tropas passaram pela Pia do Urso?  

Em que ano?  
A que Batalha nos estamos a referir?  

PCL Qual é a lenda da Pia do Urso? 
 
 
 
 
 

T Tragam-nos um fruto do carvalho e outro do eucalipto 
T Quantas manchas azuis, amarelas, verdes, roxas e encarnadas 

existem no jogo da bola? 



 
 

PE Que imagens se encontram no puzzle? 
 
 

T Façam-nos o desenho dos namorados que se encontram na 
pia do amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PCL Porque é que deram o nome de “Pia do Amor” a esta pia? 
 
 
 
  

PE Digam-nos o nome de 5 instrumentos musicais que se 
encontram na Estação Musical 
 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 
 

PCL Em tempos idos para que serviam estas pias?  
 
 
 
 

T Quantos Guardiões da Floresta existem na Pia do Urso? 
 
 
 



PE Digam-nos o nome das 2 casas que se  
encontram para alugar na Pia do Urso. 
 
 

PE Digam-nos o nome do Restaurante da Pia do Urso. 
 

 

Boa! Acabaram a prova… Muitos Parabéns :) 

Agora vamos todos descontrair um bocadinho! 

Encontramo-nos em Olhos d’Água.  

Até lá! 

 

PC – Pista de Confirmação Geográfica 

PI – Pista Informativa 

PE – Pergunta de Entretenimento 

PCL – Pergunta Cultural 

PO – Pergunta de Observação 

T - Tarefa 

 

 

 


