
VISITA A CASTELO NOVO 

 

Fomos de                            (autocarro) até à aldeia de Castelo  

 

Novo. 

 De seguida fomos a pé para uma                 (casa),  feita de pedra, onde bebemos  

o leite e comemos as bolachas. 

Depois fomos visitar toda a aldeia:       (capelas), uma              

 

(lagariça) feita numa pedra gigante, onde antigamente as pessoas da aldeia pisavam as  

 

uvas para fazerem o vinho,                                                                                           (chafarizes), o                               

 

(pelourinho) onde se castigavam as pessoas que roubavam e que faziam mal às outras  

 

e o                                                         (castelo). 

 

Fizemos também uma caminhada junto à                                               (ribeira), chamada :  

  

“A rota do moleiro”.  Vimos ainda as                           (mós), feitas de pedra, que serviam  

 

para moer os cereais e transformá-los em                                       (farinha), com a força  

 

da água. 

 

No                                     (castelo)  fomos recebidos pela                                                  (rainha) D. Dulce de  

 

Aragão, que nos falou da sua vida e nos contou uma história: “O traje novo do rei”. 



A seguir, e já cheios de fome, fomos almoçar num     (parque) muito lindo e  

 

com muita sombra! 

Quando acabámos de almoçar brincámos um pouco todos juntos, até chegar a hora do  

 

 (comboio) e às 14:30h  fomos de                                       (autocarro) para a  

 

 

Estação de Castelo Novo para apanharmos o                                    (comboio), que nos  

 

levou de volta ao Fundão, para visitarmos o Museu da                                        (Moagem). Lá  

 

vimos muitas                                                  (máquinas) antigas, que já não funcionam, mas  

 

queantigamente serviam para moer os cereais:                                       (trigo),                               

 

(centeio), para transformá-los em                 (farinha).         (milho)  e  

“Foi uma visita muito gira!” disse a Andreia. 

“Foi uma visita impecável!” disse o João. 

“Foi uma visita linda!” disse o Martim. 

“ Eu gostei do comboio” disse a Sofia. 

“Eu gostei muito de ir de autocarro” disse o Santiago Lopes. 

“Eu gostei mais de andar de comboio” disse o Santiago Cascais e também o Tomás. 

“Foi uma visita muito interessante, muito bem organizada, que nos proporcionou um 

dia muito bem passado”. 
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