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AVENTURA-TE PELOS CAMINHOS DO CONCELHO 
 PEDDY PAPER: “PELOS RECANTOS DA VILA” 

 
CARTA DA PROVA 

 

 
Nome do Grupo : ____________________                                               Representante: ___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

(Rota do Percurso) 

 
 
Recomendações: Realizar a prova com garrafa de água, roupa e calçado confortável. 
Grau de Dificuldade: Intermédio           
Distância: 8,26 km 
Material necessário: Smartphone e Esferográfica  
 

 
PARTIDA – Anfiteatro do Pontido  
 
Coordenadas: 41º34’40.65’’ N                    8º16’14.74’’ O 
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PISTA – POSTO 1   
 

“Integrado na Rede de Percursos desde o ano de 2020, estes trilhos, permitem a ligação pedestre, entre o Parque 
do Pontido (na Vila da Póvoa de Lanhoso), o Castelo de Lanhoso e o Carvalho de Calvos.”  
 
Como se chamam estes Trilhos e qual a distância total de cada trilho?   
____________________________________                                                 
__________________________________ 
Faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos da equipa, junto da entrada dos trilhos.  
 
 

PISTA - POSTO 2 
 

“Protetor contra os males e doenças da garganta, este Santo ficou especialmente conhecido porque, com uma 
oração, conseguiu tirar uma espinha da garganta de um menino que estava a morrer, sendo considerado desde 
então o patrono de todos os que sofrem com aflições da garganta.”   

“As festas em sua honra celebram-se no primeiro domingo do mês de Fevereiro.”  
“Foi construído um templo românico em sua Honra.” 
 
Estamos a falar de que Santo?  
_______________________________________  
Dirija-se a este Templo Românico (Capela) e faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos 
da equipa. 
 
 

PISTA - POSTO 3 
 
“Esta Casa é caracterizada pela larga quantidade de janelas, quantificando-as em 365. A fachada principal 
encontra-se um pouco degradada, com a maioria das janelas partidas e com a vegetação a não permitir uma 
visualização merecedora de tão magnífico monumento.” 
“Nesta casa existem dois brasões, um na casa e um outro num portal no exterior.” 
 
Como se chama esta “casa”?  
____________________________________________  
Dirija-se a esta Casa e faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos da equipa. 
 
Curiosidades:  
“Foi durante a estadia de Luís José que no século XIX, em 1809 aquando da 2ª Invasão Francesa, as tropas 
napoleónicas incendeiam a capela e a casa, ficando tudo em ruínas.” 
“Consta-se que a figura da Maria da Fonte que liderou as mulheres, trabalhava na Casa. Por esta razão, e por 
José Joaquim, na época administrador do Concelho não conseguir conter as mulheres, o governo insurgiu-se 
contra ele. 
 

 
PISTA - POSTO 4 
 
“Inaugurada a 7 de Maio de 2017, esta Capela foi projetada pela Arquiteta Povoense, Sabrina Gonçalves.”  
“Localiza-se num lugar da freguesia da Nª Sra do Amparo, onde podemos disfrutar de uma deslumbrante vista 
sobre a nossa vila.” 
Como se chama esta capela?  
______________________________________________________________________________ 
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Dirija-se a esta Capela e faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos da equipa. 
 
 

 
PISTA - POSTO 5    
 
“Este local de lazer, onde podemos contemplar ao longe, a beleza da nossa vila, serve também de local de 
atividade física.”  
De que parque nos referimos?  
___________________________________________________________________  
Dirija-se a este parque e faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos da equipa. 
 
 

 
PISTA - POSTO 6  

 
  “António Ferreira Lopes, nascido na freguesia de Oliveira em 14 de abril de 1845, foi talvez o mais 
importante concidadão do concelho, e é muito difícil aproximarmos da dimensão da sua dedicação e dádiva à terra 
onde nasceu, quer em vida, quer após a sua morte em 22 de dezembro de 1927. Entre muitas obras de 
benemerência, António Lopes custeia, em 1904, a construção do Theatro Club, cujos fundos instalou a corporação 
de Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, e em 1917 inaugura o Hospital António Lopes, também com 
investimento próprio. 
Muitas foram as homenagens e os marcos que demonstram a gratidão que todos devemos ter por este Grande 
Benemérito.  
Na década de 1920, os povoenses erigiram, no centro de um largo com o seu nome, um memorial em sua honra.” 
 
Dirija-se a este Largo e faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos da equipa. 
 
 
 

PISTA - POSTO 7 
 
Neste Ponto emblemático da nossa Vila encontra-se uma estátua que foi construída em memória da visita da 
imagem de nossa Senhora de Fátima à Póvoa de Lanhoso.  
É a Padroeira da nossa Vila.  
 
Estamos a falar de que monumento? 
______________________________________________________________________________ 
Dirija-se a este monumento e faça o registo fotográfico (modo “SELFIE”), com todos os elementos da equipa. 
 
 
 

PISTA - POSTO 8 
 
“Na primavera de 1846, Maria, uma mulher do povo, liderou uma revolta popular que ficou conhecida por Revolta 
da Maria da Fonte, que depois se alastrou pelo resto do País, levando até à demissão do Governo de Costa 
Cabral. Um dos principais motivos para estes tumultos deveu-se à proibição dos enterramentos dentro das 
igrejas.”  
 
Uma estátua celebra e homenageia esta heroína, qual? 
____________________________________________________________________________ 
Faça o registo fotográfico (Modo Selfie) da sua equipa junto da mesma.  
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PISTA - POSTO 9  
 
“A história do concelho da Póvoa de Lanhoso é antiquíssima. Os vestígios mais antigos da ocupação humana 
remontam à pré-história recente, aproximadamente IV milénio a.C.. Porém, foi a 25 de setembro de 1292 que o 
Rei D. Dinis concedeu Foral à Póvoa de Lanhoso.” 
 
Qual o Monumento que celebra e “comprova” esta data?  
_____________________________________________________________________________________ 
Faça o registo fotográfico (Modo Selfie) da sua equipa, junto do mesmo.  
 
 
 

PISTA - POSTO 10 
 

“Este edifício é emblemático da época do Estado Novo e faz parte de uma construção que começou em 26 
de maio de 1938, tendo as obras ficado concluídas no início de março de 1942. 

A inauguração realizou-se no dia das Festas de São José desse mesmo ano, mas, no entanto, estava só 
concluída a parte referente às restantes repartições públicas, Finanças, Tribunal e Registos. A ala norte, só viria a 
ficar pronta em junho do ano seguinte, procedendo-se, então, a novos festejos de inauguração. 

Foi o benemérito povoense António Lopes que fez a doação do valor da construção desta obra que 
chegou a estar prevista para o Largo António Lopes, ideia que foi preterida a favor da atual localização, o topo do 
Largo do Amparo.” 

 
Qual o Edifício a que nos referimos?  
__________________________________________________  
Faça o registo fotográfico (Modo Selfie) da sua equipa, junto do mesmo.  
 
 
 

PISTA - POSTO 11 
 
“Hoje celebramos a Revolução do 25 de Abril. Durante estes últimos anos, o município da Póvoa de Lanhoso 
encontrou várias formas de assinalar esta efeméride. Porém, há um monumento em particular que celebra o 25º 
Aniversário da Revolução dos Cravos.” 
 
Faça o registo fotográfico da sua equipa junto do mesmo.  
 
 
 

PISTA - POSTO 12 
 
“Inaugurado aquando das comemorações dos 725 anos do concelho da Póvoa de Lanhoso, o monumento é 
composto por obeliscos de granito onde homenageiam as 29 freguesias do concelho, as suas gentes, bem como 
os combatentes que nelas residem ou residiram.” 
 
Estamos a falar de que Monumento?  
_______________________________________________________________________________ 
Faça o registo fotográfico da sua equipa, junto do mesmo.  
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Algumas das belas paisagens a contemplar durante o percurso: 

 
 
 
 
 
 


