
                                               

Caça ao Tesouro – “à procura da Pedra Filosofal”

Objetivo: encontrar o tesouro, passando por todos os pontos onde se encontram as pistas para a descoberta
do mesmo.

Nicolas Flamel veio visitar Pitões das Júnias e perdeu a Pedra Filosofal.
O  professor  Albus  Dumbledore,  diretor  de  Hogwarts,  pediu  que  os  jovens  de  Pitões  se  reunissem  e
tentassem encontrar a Pedra Filosofal.
Para isto, faz três grupos diferentes, à semelhança dos grupos da escola de Hogwarts, e segue as pistas até à
Pedra Filosofal.

Grupo dos Gryffindor
Grupo dos Hufflepuff
Grupo dos Slytherin
Grupo Ravenclaw



Grupo dos Gryffindor

PONTO PARTIDA : Largo do Eiró

Pista 1. 
Utiliza  a  coragem dos Gryffindor,  desce o pátio  da Quintão e atravessa  a  Canelha  do
Sidório. Na canelha procura e encontra outra pista. A pista está atrás de uma delas. 
Tem cuidado com as cobras dos Slytherin. 

Pista 2.
Segue o instinto dos feiticeiros, emprega a magia do Harry Potter e transporta-te para o
Salgueiro. No Nicho da Santa (Senhora da Júnias) encontrarás uma carta endereçada aos
Gryffindor.

Pista 3.
Já que chegaste até aqui não sejas Muggle, vai ao sitio onde se mói a farinha e, lá dentro,
encontra a pista que te leva à Pedra Filosofal.

Pista 4.
Nicolas Flamel adorava poesia. Quando veio a Pitões procurou e leu todos os poemas de
Miguel  Torga  que  estão  espalhados  pela  aldeia.  Mas  houve  um  que  ele  gostou
particularmente.  Então,  enquanto  esperava  o  “Guarda  das  Chaves”  para  o  levar  à
“Diagonal” fazer compras de animais, varinhas de magia e roupa de mágico, sentou-se no
chão, no centro da aldeia, em frente ao poema e leu, leu, releu, voltou a ler até ir embora.
Só mais tarde, quando estava na “Plataforma Nove e Três Quartos” é que percebeu que
tinha perdido a “Pedra Filosofal” na sua visita a Pitões das Júnias.

Vai ao local onde está localizado o poema, senta-te em frente a ele, lê-o e tenta encontrar
a “Pedra Filosofal”



Grupo dos Hufflepuff

PONTO PARTIDA : Largo do Eiró

Pista 1. 
Como  és  um  Hufflepuff,  pratica  a  amizade  sincera,  ajuda  e  ensina  os  teus  colegas  a
perceberam  como  se  cozia  o  pão  na  aldeia,  no  local  comunitário  próprio  para  tal
confeção.
Procura na fornalha a pista que te levará à “Pedra Filosofal”.

Pista 2.
Este local  é mágico.  Era aqui que as pessoas da aldeia transformavam massa em pão.
Aproveta esta magia e transforma-te em texugo (animal  dos Hufflepuff)  para poderes
correr e passar despercebido até à fonte do Salgueiro, onde está uma carta endereçada
aos Hufflepuff.

Pista 3.
Já que chegaste até aqui não sejas Muggle, vai ao sitio onde a Professora Pomona Sprout
(professora de Botânica)  ensinava os alunos de Hogwarts e procura no primeiro degrau,
do lado das hortas, a pista que te leva à “Pedra Filosofal”. 

Pista 4.
Nicolas Flamel adorava poesia. Quando veio a Pitões procurou e leu todos os poemas de
Miguel  Torga  que  estão  espalhado  pela  aldeia.  Mas  houve  um  que  ele  gostou
particularmente.  Então,  enquanto  esperava  o  “Guarda  das  Chaves”  para  o  levar  à
“Diagonal” fazer compras de animais e varinhas de magia e roupa de mágico, sentou-se no
chão, no centro da aldeia, em frente ao poema e leu, leu, releu, voltou a ler até ir embora.
Só mais tarde, quando estava na “Plataforma Nove e Três Quartos” é que percebeu que
tinha perdido a “Pedra Filosofal” na sua visita a Pitões das Júnias.

Vai ao local onde está localizado o poema, senta-te em frente a ele, lê-o e tenta encontrar
a “Pedra Filosofal”



Grupo dos Slytherin

PONTO PARTIDA : Largo do Eiró

Pista 1. 
Utiliza  a  ambição dos  Slytherin  para  encontrares  a  “Pedra Filosofal”  antes  dos  outros
grupos.
Nas escadas dos Muggles, no Pátio da Raposeira, está um chapéu selecionador, o qual te
ajudará a chegar à Pedra Filosofal.

Pista 2.
Este local é mágico. É aqui que os feiticeiros se escondem e procuram os animais que os
ajudam nas poções mágicas.
Como um Slytherin, aproveita a magia e transforma-te em cobra (animal dos Slytherin)
para poderes correr e passar despercebido até à Eira do Zé do Outeiro. Nesta eira existe
um canastro onde se guarda o milho para os animais e para a confeção do pão.  
Procura no canastro uma carta endereçada aos Slytherin.

Pista 3.
Já que chegaste até aqui não sejas Muggle, vai à casa da Hermione, onde os pais dela
guardavam os bois antigamente e procura dentro do sítio onde se amassava o pão, a pista
que te leva à Pedra Filosofal. 

Pista 4.
Nicolas Flamel adorava poesia. Quando veio a Pitões procurou e leu todos os poemas de
Miguel  Torga  que  estão  espalhado  pela  aldeia.  Mas  houve  um  que  ele  gostou
particularmente.  Então,  enquanto  esperava  o  “Guarda  das  Chaves”  para  o  levar  à
“Diagonal” fazer compras de animais e varinhas de magia e roupa de mágico, sentou-se no
chão, no centro da aldeia, em frente ao poema e leu... leu... releu... e voltou a ler até ir
embora. 
Só mais tarde, quando estava na “Plataforma Nove e Três Quartos” é que percebeu que
tinha perdido a “Pedra Filosofal” na sua visita a Pitões das Júnias.

Vai ao local onde está localizado o poema, senta-te em frente a ele, lê-o e tenta encontrar
a “Pedra Filosofa”.


