
1. Quantos são?

Soluções na pág. Soluções na pág. 3939

2. Sudoku de Cores

PASSATEMPOS

PASSATEMPOS

Completa este sudoku, pintando 
com as cores: verde, amarelo, 
vermelho e azul. 

Já sabes que não podes repetir: 
a mesma cor dentro do mesmo 
quadrado, na  
mesma linha  
e na mesma  
coluna.

Olha para o conjunto em baixo. Será que és capaz de 
dizer quantos cubos o compõem? Ora tenta lá!

EXPLORA
EXPLORA

GRUPO
GRUPO
COM O
COM O

Bem-
-vindos à Tapada 

Nacional de Mafra! Aqui, 
vamos andar por trilhos de 

encantar, por entre bosques e 
mato, e vamos ver pastagens e 

cursos de água. E, principalmente, 
estejam atentos aos animais! 

Eles aparecem de onde  
menos se espera!

No século XVII, Portugal vivia o período mais prós-pero da sua história. Com o ouro do Brasil, o rei D. João V 
decidiu construir um belo pa-
lácio de férias, em Mafra, para 
comemorar a chegada da sua 
descendência. 

Em 1747, criou a Real 

Tapada de Mafra, para 

envolver o palácio com a Natureza, 

abastecê-lo de lenha e alimento e 

ainda proporcionar um espaço de caça 

para os membros da corte. 

Para comemorarem o 
início das férias, os 

Amiguinhos decidiram 
dar um passeio pela Na-
tureza. Afinal, o ano de 
estudo tinha sido árduo, 
e, agora, eles desejavam 
sentir a liberdade de 
andar a pé, observar as 
plantas e os animais, 
sentir o fresquinho na 
cara... e divertir-se! O 
Nuno escolheu o local e 
organizou a visita.
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A flora 
da Tapada 
de Mafra é 

um bom exemplo das plan-
tas que existem em Portugal. 

Aqui, veem-se eucaliptos, 
pinheiros-mansos, pinhei-

ros-bravos, sobreiros, 
entre outros.

     Os cogumelos são fungos de grandes 
dimensões, que existem em quantidade e va-
riedade no mato ou junto a troncos de árvores. 

Eles parecem “ninhos de pássaro”, corais, flores e 
até chapéus-de-chuva pintados de cores 
garridas. Cuidado! Não são comestíveis, 

podem até ser muito 
venenosos!

As aves 
de rapina são as senhoras dos ares 

da Tapada. Elas impressionam pela sua 
dimensão e pelo modo como planam  

em busca de alimento. 

• Águia-de-asa-redonda
• Águia-de-bonelli
• Águia-cobreira
• Bufo-realPara além das de rapina, outras aves 

mais pequenas enchem de movimento,  
cor e som as árvores. Nesta altura, os ninhos estão já vazios, depois de os seus 
jovens habitantes terem aprendido a voar e a viver em liberdade.

• Chapim
• Tentilhão
• Alvéola
• Melro
• Perdiz
• Pica-pau

Rastejando pelo solo ou mergulhando nas águas, alguns 
animaizinhos de pele viscosa controlam a população de insetos e 
outras presas. Têm sangue frio e gostam do sol, que os aquece.

• Sardão
• Tritão
• Rela
• Cobra
• Salamandra

• Veado – Existem cerca de 50 destes 
esquivos animais, que bramam bem 
alto e se alimentam de erva, frutos e 
rebentos.
• Gamo – Um pouco mais sociáveis do 
que os veados, os mais de 300 
exemplares aproximam-se 
frequentemente das vias.  
• Javali – Nascem com 
pelo às riscas; por isso, 
as crias chamam-se 
“listados”.
• Raposa – O maior dos 
preda-
dores na 
Tapada.

• Coelho-bravo
• Texugo
• Ouriço-cacheiro
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FIM

Como 
sempre, os 
Amiguinhos 
cumpriram 
todas as 
regras de 
respeito pela 
Natureza 
e pelos animais. Cá estão elas, porque é 

sempre importante relembrá-las: 

• Não fazer fogo.

• Não deitar lixo para o chão.

• Não sair dos trilhos.

• Não alimentar nem tocar nos 
animais.

• Não levar as hastes de animais 
encontradas.

Para além das caminhadas nos trilhos, os Amiguinhos 
fizeram um agradável passeio de comboio, percorrendo 
uma parte da Tapada.

Existe ainda a 
possibilidade de 
participar nou-
tras atividades: 
fazer o percurso 
em BTT, passear 
a cavalo, passear 
de charrete, 
aprender noções 
de apicultura, 
assistir a espetá-
culos com aves 
de rapina, fazer 
piqueniques e 
até adormecer 
a ver as estrelas 
e observar o 
nascer do Sol no 
ponto mais alto 
da Tapada!

Que maneira 
fantástica de 
começar as 

férias!
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