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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. 
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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. 

 

  X X X X X 

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. 

 

  X X X X X 

Jogo da Memória (Siglas de Pedreiros) 

O interior da torre de menagem do Castelo 

de Lanhoso está repleto de siglas de 

pedreiros, que comprovavam a propriedade 

de quem trabalhou as pedras. Era uma 

forma de registo e do qual recebiam uma 

quantidade em dinheiro por cada peça 

siglada. 

Com este jogo podes testar a tua memória e 

ficar a conhecer as diversas marcas de 

pedreiro existentes no interior da torre. 

 

  X X X   
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Escape Room Castelo de Lanhoso 

Um grupo de turistas está a visitar o Núcleo 

Museológico do Castelo de Lanhoso e, sem 

que nada o fizesse prever, as portas 

fecham-se, ficando presos no interior. 

Para escaparem, precisam de estar atentos a 

todos os pormenores, ao meio que os rodeia 

e resolver os vários enigmas. Aqui, o 

trabalho em equipa é essencial para 

atingirem o seu único objetivo: escaparem 

do Castelo no menor tempo possível. 

 

    X X  

Desenha o teu Castelo 

Desenha o teu Castelo é uma dinâmica 

criada para melhorar a capacidade de 

retenção de pormenores, principalmente, 

nos visitantes mais jovens que passam pelo 

Núcleo Museológico do Castelo de 

Lanhoso. 

Para além disso, é uma forma divertida e 

pedagógica de conhecerem novos pontos de 

vista e detalhes que normalmente passam 

despercebidos. 

 

  X X    

Fichas de Atividades 

Através das fichas de atividades, o aluno 

pode aperfeiçoar os conhecimentos dados 

nas salas de aulas ou nas visitas guiadas ao 

Castelo de Lanhoso. 

É, também, uma forma de aproximação à 

rica história do concelho da Póvoa de 

Lanhoso. 

 

  X X    

Fantoches - Maria da Fonte 

A história da Maria da Fonte é retratada 

em fantoches. 

  X     
 

Centro Interpretativo Maria da Fonte 

Visita guiada ao CIMF. Visualização do 

vídeo sobre a Maria da Fonte.  

     X X 
 

Visitas ao Theatro Club 

Os jovens têm a oportunidade de visitar o 

Theatro Club na sua íntegra, observar os 

frescos bem como perceberem toda a 

história do pequeno teatrinho. No final da 

visita os jovens interagem entre si com 

uma atividade lúdica que tem como 

objetivo a consolidação de conhecimentos. 

    X X X 
 


