
 

 

 

 

9ª ETAPA 

SAÍDA DE COIMBRA 

 

 

Sabia que a cidade de Coimbra era a capital de Portugal em 1140?  

A mudança da corte para Lisboa, liderada pelo Rei D. Afonso III, foi 
motivada pelo crescimento da cidade de Lisboa que, ao tornar-se um 
ponto nevrálgico no qual eram recebidos navios com mercadorias, 
passou a justificar a mudança da família real para a, atual, capital 
portuguesa. 

1. Em que ano aconteceu essa mudança? 

 

A biblioteca Joanina possui um valor incalculável. O seu espólio é rico 
e vasto, um autêntico tesouro literário. É, seguramente, uma das 
bibliotecas barrocas europeias mais espetaculares. Integrada na 
Universidade de Coimbra, esta biblioteca recebe o seu nome devido à 
pessoa responsável pela sua existência, pois foi o monarca D. João V, 
o Magnânimo, que em 1717 mandou erigir esta deslumbrante 
biblioteca. 

 

 

 

 

 

2. Qual a razão porque os funcionários colocam a toalha na mesa 
e depois vão para casa jantar? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

À entrada de uma das Salas de uma Faculdade, aqui em Coimbra, 
existe um “animal” a que os estudantes têm por hábito dar pontapés. 
O objectivo é que esses pontapés, afastem o chumbo. 

3. De que animal estamos a falar? 

 

Aqui em Coimbra, desde 1965, existe uma personagem que tem 
orgulho no bigode que ostenta. 

Apresenta-se numa rua interessante, com vários 
cenários interessantes, onde muitos de nós 
gostávamos de fazer coisas interessantes. 

Tal como tirar uma “selfie”. 

Este senhor que a organização desencantou numa 
qualquer pagina da net, era seguramente um deles. 

Não temos duvidas que ele gostava muito de conhecer. 

4. Queremos que nos digas o nome dessa tal personagem, que 
tem um bigode tão orgulhosamente ostentável. 
 

 

“O melhor do mundo são as crianças” já dizia Fernando Pessoa. 

 

Bissaya Barreto partilhava dessa opinião. Conceituado 
médico, político e professor, foi ele quem idealizou a obra, 
que vais ter que visitar para responder a esta pergunta. 

   

 

 

 

   

5. Aquilo que queremos saber é qual é o nome da casa em que 
“esta senhora” gosta de receber as crianças. 

 

 



 

 

 

 

Vivemos num País livre e todos temos o direito de expressar a nossa 
opinião e dar a conhecer ao Mundo aquilo que pensamos e aquilo que 
nos faz falta. 

Quando dizemos todos, é mesmo todos; até as maiores cabras… 

 

 

6. De quem é que o cabra, aqui de Coimbra, disse estar carente, 
em Setembro de um ano já algo distante? 

 

 

 

Esta volta a Portugal, não pode sair de Coimbra sem falar em Fado e 
sem falar no Hilário. 

Delicia-te com o presente que aqui te deixamos e que sirva de 
inspiração para a próxima 

https://www.youtube.com/watch?v=uw7NyAhwk8g 

 

7. Onde é que o Hilário levou a Tricana, no dia em que foi à lapa? 

 

Em Portugal é caso único, um rio nascer numa fonte à beira da 
estrada. Assim começa o Mondego, um fio de água no alto da serra 
da Estrela, a 1425 metros de altitude. Tão pequenino é, tão frágil 
parece, que os portugueses baptizaram-no de Mondeguinho. Mas 
depressa se faz rio grande e forte e, ao longo do seu trajeto 
atravessa três distritos, passa por povoações e cidades importantes 
como Penacova, Celorico, Nelas e Coimbra. 

Ao longo do seu percurso recebe as águas de rios seus afluentes. 

8. Indica o nome dos afluentes com que o Francisco Rodrigues dos 
Santos, “provavelmente mais se identifica”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Desta vez, não vamos ter a habitual pergunta sobre o Grupo 
Desportivo 

Em vez disso, vais ter que tirar uma “selfie” de Grupo (da tua equipa, 
claro) e enviar juntamente com as respostas. 

A fotografia que nos oferecer mais imaginação terá um prémio 
suplementar e direito a publicação nas plataformas 
do Grupo Desportivo. 

 

Vá lá….. participa, vais ver que não é nada difícil. 

Qualquer um consegue. 

Basta veres o exemplo, que fomos buscar à 
internet e que te apresentamos aqui  

 

 

 

Agora a dos mais pequeninos 

 

 

Há 4 amigos, todos a trabalhar no Banco BPI, que se chamam 
Braga, Pratas, Costa e Nunes dos quais, sabemos o seguinte: 
Um é policia e três são oficiais de marinha, do exercito e da 
força aérea. 
Um é de Viseu, e os outros três são de Porto, Faro e Évora. 
Considerando que: 
a) Braga não é da força aérea, mas é de Viseu 
b) O Pratas é alentejano e não é da marinha 
c) Costa é agente da autoridade e não é algarvio 
d) Nunes não é da marinha nem do exercito 

 
10. Qual a cidade de cada um e de que armas são os 3 

militares?  


