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Peddy Paper 

“Explorar a Vila de Góis” 

 

 

 
Escolham, em grupo, um nome para a vossa esquipa e coloquem 

aqui! 
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Bem-vindos à Vila de Góis! 

O peddy paper consiste em conhecerem, de forma divertida, a Vila de Góis. Para 

concluírem a prova com sucesso terão que observar, com muita atenção, os 

pormenores de todos os lugares por onde passarem! 

Para obterem respostas às perguntas podem recorrer à população local. Divirtam-se 

a aprender e a explorar a Vila de Góis! Ganha a equipa que obtenha mais respostas 

certas! 

 

Conselhos úteis: 

➢ Ler atentamente a carta de prova; 

➢ Seguir as instruções indicadas durante a prova; 

➢ Preservar o Património; 

➢ Não deixar lixo no chão; 

➢ Circular na Via pública seguindo sempre as normas de segurança rodoviária; 

➢ Dirigir-se a algum membro da organização para qualquer esclarecimento. 

 

Podes começar a prova! 

 

À tua volta existe um edifício importante para a Vila de Góis! Pista:  

▪ Que edifico é este? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Qual a sua função em tempos passados? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Vira-te de frente para o edifício que acabaste de identificar e segue pelo lado 

esquerdo. Irás encontrar uma rua com um sinal de sentido proibido. Sobe a rua. 

Irás encontrar um largo.  

▪ Como se chama esse largo? Pista: O nome está visível em dois locais. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

▪ No largo, existe um busto de um homem. Quem está agradecido a ele? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Qual a designação do largo antigamente? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ No centro do largo, existe um escudo com duas bicas onde escorre água 

para o tanque. Como se chama essa fonte? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Em que ano a fonte foi construída? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Igreja da Misericórdia 

A Igreja da Misericórdia de Góis começou a ser construída em 1596 com o contributo do povo, 

ou seja, por donativos, esta construção foi terminada no ano de 1998. Este edifício do séc. XIX, 

com uma tribuna lateral, cujas imagens são de Santa Rita e Nossa Senhora da Conceição.  

▪ Observando a Igreja da Misericórdia e o Fontanário descobre o que falta 

no Fontanário. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Segue em direção à Casa do Povo e depois segue para a Rua da Quinta, onde 

encontrarás a Câmara Municipal (Paços do Concelho). 
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Paços do Concelho ou Casa da Quinta 

O edifício foi mandado edificar na primeira metade do séc. XVII, por Pedro Rodrigues Barreto, 

cujo nome deu o primitivo topónimo à atual rua da Quinta, era uma casa apalaçada. A designação 

de Casa da Quinta surge devido a ter pertencido aos mesmos proprietários da Quinta da Capela, 

a família Barreto Chichorro, uma das famílias mais importantes de Góis no séc. XVII. Em janeiro 

de 1887, um incendio provocou grandes estragos no edifício, mobiliário e arquivo, obrigando 

desta forma a que os serviços administrativos se deslocassem para outros edifícios da Vila. É 

de salientar duas colunas, uma de ordem toscana e outra de ordem jónica. 

▪ Descobre a razão pela qual este edifício foi classificado como Imóvel de 

Interesse Nacional.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ No muro em frente à Câmara Municipal existe uma parede pintada à mão 

com ilustrações a cores. Descobre como se escrevia “Góis” nos tempos 

antigos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Continua a descer até à Praça da República. Junto do posto vermelho dos 

correios, encontrarás o Antigo Hospital da Vila de Góis.  

Antigo Hospital da Vila de Góis 

Construído por D. Diogo da Silveira, Conde de Sortelha, guarda-mor dos reais D. João III e D. 

Sebastião, senhor da vila de Góis. D. Diogo da Silveira determinou fundar o hospital em 1555, 

mas só após 22 anos, devido à obtenção da autorização eclesiástica, construção da casa, 

redação e aprovação dos estatutos do regimento, em 1577, é que o hospital iniciou funções. 

Tornou-se exemplar no tratamento de doenças venéreas, adotando o tratamento pelo mercúrio 

conhecido desde os árabes como imprescindível no tratamento de muitas “moléstias” 

semelhantes. Muitos doentes de sífilis, foram tratados neste hospital, por mercúrio que era 

aplicado na pele, sob forma de pomada.  
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▪ Atualmente, quais são os serviços sediados neste edifício? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Nesta praça encontrarás mais edifícios de grande valor arquitetónico. 

Descobre qual o edifício que na fachada principal tem 9 sacadas (janelas 

grandes) e 9 janelas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Desce a rua em direção à Ponte ………………… que tem ………………… arcos e por 

baixo passa o Rio …………………  

Antes de atravessar a ponte, desce pelo lado direito e passa por baixo da ponte 

até à esplanada da praia fluvial.  

▪ Olha à tua volta e tenta descobrir. Que árvores são estas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ A Avó Tomásia é dona do quê? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Segue até à zona balnear. Como se chama a praia fluvial deste local? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Góis é capital do quê? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

▪ Procura na sopa de letras 8 nomes de árvores e flores que fazem parte 

da nossa flora do concelho de Góis, na horizontal, vertical e diagonal.  

Freixo 

 Loureiro 

 Medronheiro 

 Sobreiro 
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 Esteva  

Azevinho 

Pinheiro  

Narciso 

 

Prova Concluída!!! 

 


