8ª ETAPA
SAÍDA DE TORRES NOVAS

No lançamento deste concurso prometemos levar-te a locais interessantes. Hoje
vamos falar dum espaço que merece uma visita. A funcionar desde finais de 2013, o
restaurante tem uma cozinha baseada nos produtos e sabores tradicionais da região.
Para te abrir o apetite, vamos mencionar apenas algumas das entradas:
a) Cogumelos recheados com figo, bacon e queijo da Ilha
b) Alheira com ovos mexidos e espargos
c) Morcela de arroz com maçã e canela

1. Qual é o nome do restaurante?

2. Em Março, o Mirante dava nota de que o pessoal da Chamusca andava
desesperado.

Qual a razão?
a) Falta de lares
b) Falta de caixas multibanco
c) Falta de médicos
d) Falta de bebés

3. Quantas são as torres do Castelo de Torres Novas?

4. O terramoto de 1755 terão
ocasionado a queda de
algumas.
De quantas?

Talvez não soubesses, mas rezam as crónicas que o mais antigo fóssil humano, foi
encontrado por aqui.
5. Onde foi encontrado o crânio de 400 mil anos?
Perto de Torres Novas, existe uma reserva natural que foi considerada pela UNESCO
como Reserva Mundial da Biosfera. Em meados de Julho alberga uma colónia de
alguns milhares de garças, em Novembro e Fevereiro é palco de repouso e
alimentação de arrábios, zarros, marrequinhas e pato-coelho.

Esta foi a primeira área protegida portuguesa a integrar a Rede Mundial de Reservas
da Biosfera.

6. De que reserva estamos a falar e qual o ano em que recebeu essa distinção
pela UNESCO?

São muitos os vestígios da presença romana no atual território do concelho de Torres
Novas. De entre um conjunto de cerca de 28 sítios onde foram encontrados artefactos
e marcas da ocupação romana nesta região, destaque-se sobretudo as ruínas romanas
de uma Vila que dista 3 km da cidade.
A primeira escavação arqueológica da Vila aconteceu apenas em 1963. Estas
escavações permitiram desvendar vários alicerces, assim como bases de colunas e
bonitos pavimentos em mosaico. Foram ainda recolhidos diversos materiais dos
séculos II a IV, como moedas, cerâmicas e bronzes.
7. De que Vila estamos a falar

A Feira Nacional dos Frutos Secos realiza-se em Torres Novas, de forma ininterrupta,
desde 1985, tratando-se de um evento que, ano
após ano, procura afirmar a categoria de Torres
Novas como capital do fruto seco, procurando
dinamizar um sector com fortes raízes na tradição
e na cultura torrejanas. Normalmente decorre no
centro histórico da cidade, nos primeiros dias de
outubro. É possível, tomarmos contacto com
alguns projetos de investimento e promoção deste produto endógeno que tem no figo
preto o seu ícone.

Se és guloso, vais aparecer este ano em Torres Novas.
Se és atento e perspicaz, tens estado a responder a esta prova com facilidade.
Se és guloso, perspicaz, bom nas contas, e sócio do Grupo Desportivo, a próxima vai
ser fácil.

8. Queremos saber qual a edição que a Feira do figo preto de Torres Novas,
registou em 2014

Agora a do Grupo Desportivo
9. Qual foi o evento digital, lançado pelo Pedro Ferreira, que levou os
participantes a fazer uma volta ao Mundo?

E finalmente a dos pequeninos
Dentro de um estábulo, há homens e cavalos.
São 22 cabeças e 72 pés.
10. Qual é o numero exacto de homens e cavalos que estão dentro do estábulo?

