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Serviços Educativos



Castelo de Lanhoso

O Castelo de Lanhoso, um dos mais imponentes redutos
portugueses no que diz respeito à sua implementação,
apresentava, na Idade Média, um acesso difícil e ímpar entre os
castelos fixados em território nacional.

D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques, primeiro rei de
Portugal, refugiou-se por inúmeras vezes neste baluarte
medieval, sendo, por esse motivo, o monumento que melhor
evoca a memória da condessa.

Verdadeiro ex-líbris do concelho da Póvoa de Lanhoso, vale a
pena admirar as imponentes muralhas e a altiva torre de
menagem do Castelo de Lanhoso, de onde é possível admirar o
magnífico panorama de montanhas e vales, delimitados pelos
rios Cávado e Ave.



Serviços Educativos

Os Serviços Educativos do Castelo de Lanhoso,
orientados essencialmente para a comunidade escolar,
têm como premissa descobrir a nossa história comum,
tornando-se um desafio à aprendizagem, através de um
conjunto de atividades lúdicas e didáticas, destinadas
aos vários níveis de ensino, fomentando, por outro lado,
o gosto pelo património e consequente preservação e
valorização do mesmo.

Com um papel fulcral na educação, a descoberta da
história deste monumento e dos factos que a ele estão
relacionadas, apresenta-se como um privilegiado
complemento à formação escolar e desenvolvimento
pessoal.



Visitas livres ao Castelo de Lanhoso

Nesta modalidade, os Serviços Educativos não
asseguram o acompanhamento, mas podem
disponibilizar informação prévia para auxiliar na
preparação e orientação da visita, de acordo com
os objetivos do docente e do tempo disponível.

Público-alvo: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas



Visitas guiadas ao Castelo de Lanhoso

O Castelo de Lanhoso teve um papel fulcral no processo da
reconquista cristã, enquanto estrutura militar de defesa,
tornando-se um marco incontornável na formação do reino
de Portugal.

Pretende-se, com a visita guiada, desvendar os meandros
arquitetónicos e as várias fases de construção, explorando,
ao mesmo tempo, as lendas e as personagens associadas a
esta fortaleza.

Poderá ser facultado apoio ao docente, mediante solicitação
prévia, como forma de preparação da visita.

Público-alvo: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas



A coroa portuguesa, no decorrer da Idade
Média, tinha como principal interesse recuperar
as terras tomadas pelos muçulmanos. Para isso,
dispunham de castelos estrategicamente
implementados nas linhas de fronteira. Estas
estruturas militares medievais estavam dotadas
dos mais variados sistemas complementares de
defesa impedindo, desta forma, que fossem
tomados pelos inimigos.

Para que os participantes fiquem elucidados
sobre esta temática, será efetuada uma projeção
multimédia com algumas soluções
arquitetónicas, posteriormente comparadas com
as do Castelo de Lanhoso.

Esta iniciativa pode, ou não, ser complementada
com uma visita guiada, mediante o objetivo do
docente.

Público-alvo: 2º, 3º Ciclo e Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas

Arquitetura militar medieval 

Sapatas escalonadas, Castelo de Lanhoso. Alambor, Castelo de Tomar.



Os soldados medievais protegiam o seu
corpo com pesadas e incómodas
armaduras, complementados por
enormes escudos. Davam preferência à
espada, por ser fácil de manejar, mas
existiam outras armas de ataque e
defesa corporal.

Após uma contextualização temática, os
participantes podem observar, com
recurso a uma projeção multimédia, as
inúmeras evoluções destes
equipamentos militares, que foram
imprescindíveis para a reconquista do
território cristão que até então era
ocupado pelos mouros.

Esta iniciativa pode, ou não, ser
complementada com uma visita guiada,
mediante o objetivo do docente.

Público-alvo: 2º, 3º Ciclo e Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas

Armamento militar medieval



Os cavaleiros medievais, que

defenderam e alargaram o território do
Condado Portucalense, foram o grupo
social mais destacado no processo da
tomada do território aos mouros,
ficando conhecido na história de
Portugal como a reconquista cristã.

Um desses cavaleiros foi Martim Moniz,
nobre cavaleiro que lutou ao lado de D.
Afonso Henriques contra os mouros,
descendente de uma família das Terras
de Lanhoso.

O objetivo desta apresentação é
explicar a importância dos cavaleiros
medievais, bem como expor a lenda de
Martim Moniz, que se tornou um mártir
cristão.

Esta iniciativa pode, ou não, ser
complementada com uma visita guiada,
mediante o objetivo do docente.

Público-alvo: 2º, 3º Ciclo e Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas

Cavaleiros medievais 



Peddy-Paper no Monte de Lanhoso

No Monte de Lanhoso são
identificáveis vestígios que
corroboram uma ocupação humana
ininterrupta, desde a proto-história,
até aos nossos dias.

Com a realização desta atividade
pretende-se oferecer aos
participantes um passeio pelas
encostas deste monólito granítico, e
conhecer in loco os vestígios
deixados pelos nossos
antepassados.

Público-alvo: 1º, 2º, 3º Ciclo e
Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas



Os percursos pedestres são uma das
melhores formas de apreciar a natureza e
a beleza paisagística, que o concelho da
Póvoa de Lanhoso tem para oferecer.

Com início no Castelo de Lanhoso, onde é
abordado sucintamente a história deste
monumento, com passagem obrigatória
pelo Castro de Lanhoso e via romana XVII,
esta caminhada histórica termina num
magnífico exemplar de carvalho-alvarinho
de grande porte – O Carvalho de Calvos.

Distância do percurso: Aproximadamente
5 km.

Devem trazer: Roupa, calçado adequado,
chapéu e lanche.

Público-alvo: 1º, 2º, 3º Ciclo e Secundário

Participantes: 1 a 2 turmas

Caminhada histórica



Outubro a Maio

10h00 – 12h30

14h30 – 17h30

Encerramento semanal: Segundas e terças-feiras.

Junho a Setembro

10h00 – 12h30

14h00 – 18h00

Encerramento semanal: Segunda-feira.

Horário de funcionamento



Contactos / Marcações

As inscrições nas visitas/atividades requerem marcação prévia, pelo menos 
com uma semana de antecedência, para um dos seguintes contactos:

- Telefone: 253 634 312 / 253 639 708

- E-mail: castelo.lanhoso@mun-planhoso.pt

- Diretamente na receção do Núcleo Museológico do Castelo de Lanhoso

mailto:castelo.lanhoso@mun-planhoso.pt

