Jogo da Memória
Material:
 Tabuleiro do jogo Estarolas;



18 peças quadradas do jogo Estarolas;



6 peças redondas do jogo Estarolas;

Número de jogadores/grupos: Dois.
Objetivo: Ser o primeiro a obter 3 correspondências peça quadrada/gravação no tabuleiro.

Regras:

1. Colocam-se as peças quadradas na mesa com a face gravada voltada para baixo e
baralham-se as mesmas. De seguida colocam-se no tabuleiro, uma peça por célula ainda
com a face voltada para baixo, tal como ilustra a figura a seguir.

2. Os jogadores atribuem as peças redondas, três para cada um, ficando um com as lisas e
o outro com as gravadas, iniciando o jogador das peças gravadas. Jogam alternadamente,
virando duas peças quadradas
3. Se alguma das peças quadradas voltadas corresponder a alguma das gravações do
tabuleiro, o jogador coloca essa peça na célula correspondente e marca essa célula com
uma peça redonda.
4. A(s) peça(s) que não tem correspondencia é colocada novamente no tabuleiro voltada
para baixo.

Exemplo: Foi a vez do jogador das peças gravadas jogar e virou as peças ao lado do
tabuleiro (figura da esquerda). Ele conseguiu uma correspondência com uma das peças,
sendo assim, a peça com correspondencia é assinalada com a peça circular sendo a outra
colocada na célula vazia, novamente voltada para baixo (figura da direita).
5. O jogo termina quando um dos jogadores conseguir obter três correspondências.

Uma Rota fundada nas memórias do Românico, que convida a uma viagem inspiradora a
lugares com História, junto de singulares conjuntos monásticos, igrejas, capelas, memoriais,
pontes, castelos e torres senhoriais, amadurecida em terra forjada de verde, repleta de
saberes e sabores – o Tâmega e Sousa.
Em Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada,
Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende descubra um
excecional património românico, erguido entre os séculos XI e XIV.
Este legado transporta-o para a fundação da Nacionalidade e ilustra a importância do
território do Tâmega e Sousa na história da nobreza e das ordens religiosas em Portugal.
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