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“Viseu: cidade museu, cidade jardim”
PEDDY-PAPER
Bem-vindos a Viseu, a capital do distrito português com o mesmo nome.
Tu e todos os membros do teu grupo vão conhecer o centro desta cidade e muito do que ela tem de melhor. Já
sabes que foi considerada, por duas vezes, a melhor cidade portuguesa para viver.
SEMPRE JUNTOS E COM MUITO CUIDADO COM O TRÂNSITO, têm de percorrer vários lugares e
responder a todas as questões colocadas. É necessário que pelo menos 2 elementos do grupo escrevam, na
sua própria folha, as respostas a todas as questões (no final serão verificadas todas as respostas).
Há 5 zonas assinaladas no mapa (1, 2, 3, 4, 5) e em cada lugar onde deverão passar estará indicada a zona
a que pertence. Cada grupo deverá, obrigatoriamente, seguir o trajeto abaixo indicado, procurando nas
folhas a respetiva zona.
Para melhor orientação, eis um mapa para ajudar. Caso seja necessário, peçam ajuda a alguém que
encontrem na rua.

GRUPO 1
TRAJETO OBRIGATÓRIO: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (início no nº 1 = Igreja dos Terceiros)
Hora de partida: _________

Hora de chegada: _________

Tempo: ________

EM CASO DE URGÊNCIA, É FAVOR LIGAR PARA O Nº 00351968703596.

IGREJA DOS TERCEIROS (Zona 1)
Subam as magníficas escadarias voltadas para o Rossio.
1- Quantos são os degraus que levam ao cimo da escadaria? _____
2- Como se chama o patrono da Igreja dos Terceiros?
1

_______________________________
Se não houver nenhuma celebração, entrem na Igreja e observem a riqueza do seu
interior. Não se esqueçam que estão num lugar sagrado, pelo que façam silêncio.

Igreja dos Terceiros

3- Quantos altares laterais tem no seu interior? _______

ROSSIO - JARDIM TOMÁS RIBEIRO (Zona 1)
2

1- De onde era natural Tomás Ribeiro? __________________
2- Qual o seu ano de nascimento e de morte? _________________

Jardim Tomás Ribeiro

ROSSIO (Zona 1)
1- Que outro nome tem esta praça? _______________________
No século XIX é construído o edifício da Câmara Municipal.
3

2-

Quantas janelas tem o edifício da Câmara, no rés-do-chão?
_______________

3- Que podem ver debaixo do brasão da cidade?
Câmara Municipal

___________________
ROSSIO (Zona 1)
Ainda no Rossio, observem os painéis de azulejos que decoram a parede junto ao
Jardim das Mães, os quais são de enorme beleza.
1- Que animais se podem encontrar nos painéis?
4

_____________________________________________
2- Quantos são os músicos?
___________________
3- Quantos guarda-chuvas podem contar?

Painel de Azulejos-Rossio

_____________________
JARDIM DAS MÃES (Zona 1)
Jardim dominado ao centro por uma estátua que representa o menino dormindo no
colo de sua mãe.
5

1- Quem é o autor da estátua que se encontra a meio do Jardim?
_______________________________________________
2- Completem a frase:
“O melhor sono _________________________________________________

Jardim das Mães

_______________________________________________________________”.
CASA-MUSEU ALMEIDA MOREIRA, figura ilustre da cidade (Zona 1)
1- Escrevam em numeração romana a data inscrita no edifício.
6

_________________
2- A que ano corresponde na nossa numeração? ______

Casa-Museu A. Moreira

PORTA DO SOAR DE CIMA (Zona 2)
Atualmente apenas existe esta porta e outra, a Porta dos Cavaleiros, no outro
extremo da cidade. Originalmente, quando a muralha foi construída, eram várias
as portas da cidade.
1- Quantas entradas tinha a cerca gótica da cidade de Viseu?
7

______________________________________
2- Indiquem outro nome da Porta do Soar.
______________________________________
3- À direita da Porta, está a imagem de que rei português?
________________________

Porta do Soar

4- Quando se construiu a cerca de Viseu?
__________________________________
FONTE DAS 3 BICAS (Zona 2)
1- Próximo desta fonte, como se chama o Largo / Praça onde está o bar
IRISH e uma capela? ___________________________
8

A Fonte das três Bicas é uma obra de utilidade pública desde há muitos anos.
2- Desde quando é considerada de utilidade pública? ______
3- Em quantas bicas se pode saciar a sede de água? ______

Fonte das Três Bicas

ADRO DA SÉ (Zona 2)
A Igreja da Misericórdia data dos fins do séc. XVII.
1- Quantos degraus dão acesso ao patamar de entrada da Igreja?
9

_____
2- Que podem observar no centro da fachada?
___________________________________________________

Igreja da Misericórdia

Ainda no Adro da Sé (Zona 2), à esquerda da Catedral, está o Museu Grão Vasco.
1- Qual o verdadeiro nome de Grão Vasco?
10

_______________________________________________
2- Para que foi originalmente feito este edifício?
_______________________________________________

Museu Grão Vasco-Sé

Observem a fachada principal da Sé / Catedral de Viseu. (Zona 2)
1- Quantos relógios tem? _____
2- E sinos? _____
A imagem do centro representa o padroeiro da cidade de Viseu, e que foi o 2º
Prior da Catedral no séc. XII.
3- Como se chama este personagem, que até dá o nome ao Hospital de
11

Viseu? __________________________
Se não houver nenhuma celebração, entrem na Sé e observem a riqueza do seu
interior. Não se esqueçam de que estão num lugar sagrado, pelo que façam
silêncio.
À saída da Sé / Catedral, reparem, à direita, no Posto de Turismo de Viseu. Na

Sé / Catedral

esquina está uma placa que diz “FUNICULAR” e ao lado há um miradouro. Vão
até lá e observem a parte norte de Viseu.

PRAÇA D. DUARTE (Zona 2)
1- Quem foi este personagem na história de Portugal?
_________________________________
12

2- Ano de nascimento e da sua morte? ___________________
3- O que tem na sua mão direita? _____________________
4- E na esquerda? ______________________

Praça D. Duarte

5- Em que ano foi erigida a estátua? _______________
RUA AUGUSTO HILÁRIO (Zona 2)
1- Que outro nome já teve esta rua? _____________________
2- Que atividade tinha Hilário? ______________________
13

3- Quantos anos viveu? __________________________
Nesta rua encontra-se a casa onde nasceu este ilustre viseense.
4- Quem lhe fez uma placa de homenagem?
__________________________________

R. Augusto Hilário

RUA DIREITA (Zona 2)
Encontrem o edifício C.C.C.V. (Centro de Coordenação Cultural de Viseu) onde
14

verão, no seu exterior, a publicidade a uma exposição.
1- Como se chama a exposição aí existente? __________________________
2- A que personagem se refere o título? _____________________________

Edifício C. C. C. V.

RUA FORMOSA (Zona 3)
No caminho, reparem numa escultura de um homem sentado.
1- De quem se trata? ___________
15

2- Qual a sua profissão? ____________________
3- Escrevam o nome de dois dos seus livros.
_______________________________________________

Escultura

LARGO DE SANTA CRISTINA (Zona 3)
Aí está a estátua de um antigo primeiro-ministro português.
16

1- Qual o seu nome? _____________________________
2- Em que ano morreu? ______________
3- Quantas linhas tem a frase que podem ler? ____________

Largo de Stª Cristina

LARGO DE SANTA CRISTINA (Zona 3)
1- Como se chama esta igreja? __________________________
2- Quando terminou esta construção? _______________
Se não houver nenhuma celebração, entrem e observem o seu interior. Não se
17

esqueçam de que estão num lugar sagrado, pelo que façam silêncio. Junto ao altarmor têm, à direita, uma placa com uma informação.
3- Em que dia e mês do ano é a festa de N. S. do Carmo?

Igreja

_________________

SEMINÁRIO MAIOR DE VISEU (Zona 3)
1- Como se chamava este antigo convento?
________________________________________

18

2- De que século é o órgão que há no seu interior? Século ______
3- De onde veio esse órgão? ________________________

Seminário Maior

POUSADA DE VISEU (Zona 4)
Diante da fachada principal, há uma grande escadaria.
1- Como se chama essa escadaria? ________________________
2- Quando foi inaugurada? ___________
19

3- Quantos degraus tem no total? __________________
4- Antes

de

ser

Pousada

de

Viseu,

o

que

era

antes?

_______________________________
5- Quais são as 3 virtudes teologais que estão simbolizadas nas esculturas?
Pousada de Viseu

____________________________________________
ESCOLA SECUNDÁRIA ALVES MARTINS (Zona 4)
1- Quando foi fundada? ______________
2- Em que ano se deu a abolição da pena de morte em Portugal?
___________
20

3- Que ilustre português foi nobel da medicina em 1949?
____________________
4-

“A escola é a sagrada oficina das almas.”

5- Quem disse esta frase? ______________________

Escola Alves Martins

PARQUE DA CIDADE (Zona 5)
1- Por que outro nome é conhecido? _______________________
21

2- Quantos escorregas há no parque infantil? ____
3- E quantos baloiços? ____

Parque Infantil

PARQUE DA CIDADE (Zona 5)
Procurem um busto de João de Barros que nasceu em Viseu no séc. XV.
1- A que atividade está relacionado este ilustre viseense?
22

a) História ___
b) Medicina ___
c) Astronomia ___

João de Barros

PARQUE DA CIDADE (Zona 5)
Junto ao busto de João de Barros encontra-se a capela de N. S. da Vitória.
23

1- Em que ano foi construída originalmente a capela? ______
2- Desde que ano está a capela neste mesmo lugar? _______

Capela de N. S. da Vitória

NOTA IMPORTANTE:
às 19h00, todos os grupos devem estar no Parque da Cidade (imagem nº 23)
EM CASO DE NECESSIDADE, É FAVOR LIGAR PARA O Nº 00351968703596.

