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DESCOBRE 
E APRENDE

EM VISEU 
DÃO LAFÕES

Casa da Ínsua
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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Casa da Ínsua

ÁREAS DISCIPLINARES
História, Português e Matemática

NÍVEIS DE ENSINO
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

NOME DA ATIVIDADE
A geometria da história 

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Desenvolver a capacidade de observação 
e análise dos/as alunos, através de 
atividades enriquecedoras em diferentes 
áreas do saber.
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COMO CHEGAR
A Casa da Ínsua está localizada em Penalva do Castelo, 
numa zona extremamente rural e muito tranquila. 
Esta quinta tem uma dimensão significativa 
e acaba por fazer a ligação entre a costa portuguesa 
e Salamanca, em Espanha.

Oliveira
de Frades

Casa da Ínsua - Hotel Parador 
Casa da Ínsua
3550-126 Penalva do Castelo 



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Casa da Ínsua

5

PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Visite o site da Casa da Ínsua.
https://montebelohotels.com/casadainsua

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com 
o município de Penalva do Castelo 
para agendar a visita.
+351 232 640 020
Sandra Marinho - Técnica de Turismo
sandra.marinho@cm-penalvadocastelo.pt

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

A Casa da Ínsua é um edifício 
solarengo de estilo barro-
co, que tem como imagem 
de marca a sua imponente 

fachada e os seus magníficos jardins. 

O antigo Solar, classificado como Imóvel 
de Interesse Público, foi construído 
no séc. XVIII por Luís de Albuquerque 
de Mello Pereira e Cáceres, Governador 
e Capitão General de Cuiabá e Mato 
Grosso, no Brasil. 

A Casa da Ínsua é, desde 2009, um Ho-
tel de Charme e, recentemente, integrou 
a prestigiada rede espanhola PARADO-
RES, sendo a primeira unidade hoteleira 
PARADOR fora de Espanha.

Possui um núcleo museológico, capela, 
adega, queijaria, entre outros espaços 
de interesse histórico visitáveis.
Há possibilidade de visitas, mediante 
marcação prévia e sempre sujeitas 
à disponibilidade do Hotel.
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Hoje esta casa é 
um hotel de luxo, 

pertencente 
ao Montebelo 

Hotels & Resorts.

ATIVIDADES 
DINAMIZADAS

A Casa da Ínsua insere-se numa privile-
giada quinta que contempla diferentes 
espaços dignos de visita. 

• Casa da Ínsua – Hotel de 5 estrelas 
    explorado pelo grupo Montebelo 
    Hotels & Resorts.
• Núcleo Museológico 
• Antigo lagar da Casa da Ínsua
• Braziliana – espaço destinado 
    à exposição de mapas e ilustrações    
    originais do século XVIII
• Antiga serralharia
• Fábrica do gelo
• Capela (mantida como originalmente  
    se conhecia)
• Jardins

Para além disso é possível realizar 
ainda diferentes atividades, tais como:

• Visitas guiadas
• Atelier de Pintura ao Ar Livre
• Visita à Queijaria
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ATIVIDADE
A geometria da história
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como objetivo 
desenvolver a capacidade de 
observação e análise dos/as 
alunos/as, permitindo a mobilização 
de conteúdos de diferentes áreas 
disciplinares.

Nível de Ensino
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Pensamento criativo

Relacionamento interpessoal

Sensibilidade estética e artística

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Promover a 
capacidade de 
observação e análise.

Desenvolver o 
pensamento crítico 
e criativo.

Interligar as 
diferentes disciplinas, 
como forma de dar 
resposta aos desafios 
colocados.
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1. Preparação
Analise os documentos em anexo e reflita sobre a pon-
te que pretende realizar entre a visita e os conteúdos 
possíveis de abordar.

Prepare alguns documentos que ajudem a implemen-
tação das atividades.

2. Introdução
Os/as alunos/as deverão extrair o máximo de infor-
mação possível ao longo da visita à Casa da Ínsua de 
acordo com as instruções dadas pelo/a professor/a. O 
objetivo pode ser que eles registem apenas informação 
histórica ou também alusiva à matemática (conforme 
os exemplos apresentados nos anexos I e II).

Posteriormente, já em contexto de sala de aula, os/as 
alunos/as poderão trabalhar a história e a matemática 
de modo a dar a conhecer aos restantes colegas as 
descobertas realizadas.

3. Implementação
Recolha o máximo de material sobre o local a visitar e 
escolha os conteúdos a trabalhar.

Identifique os locais que podem beneficiar os conteú-
dos das disciplinas que pretende trabalhar.

Divida os/as alunos/as em equipas e explique-lhes que 
conteúdos pretende que observem e recolham no 
decorrer da visita.
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4. Reflexão
Depois da realização da visita, é importante juntar os/as 
alunos/as para discutirem e partilharem o que regista-
ram e aprenderam.

Aproveite também para fazer uma síntese e revisão 
de todos os conteúdos abordados nas diferentes áreas 
disciplinares.
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ANEXOS Anexo I - Indicações 
para a realização de 

atividades matemáticas 
PARA CONSULTA DO/A PROFESSOR/A

Ao longo da visita é possível pedir à turma para:

Fazer medições a alguns elementos da Quinta onde 
se insere a Casa da Ínsua para cálculo do perímetro 
ou área (pode ser a própria casa ou algum espaço mais 
limitado).

Identificar figuras ou sólidos geométricos ao longo 
do espaço (nas simetrias do edifício e até no próprio 
jardim).

Trabalhar semelhanças e pedir aos/às alunos/as que 
repliquem os elementos que viram (janelas, elementos 
decorativos, azulejos, etc.).

Seria também interessante organizar a turma por 
grupos e responsabilizá-los por um espaço diferente. 

Mais tarde, com as informações recolhidas, os/as 
alunos/as poderão apresentar o trabalho de exploração 
aos/às colegas.
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Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço

ENTRADA 
DO PALÁCIO

• Ao longo da visita poderá dar a 
conhecer à turma alguns elementos 
que vão surgindo. Atribua-lhes a rele-
vância que considerar adequada.

• Escadaria. 

• Estatueta e armas castelhanas, arte-
factos e panóplias de caça e pesca 
dos índios do Amazonas do século 
XVIII.

• Teto em estilo maceira, arredondado, 
com armas e brasões das famílias 
Albuquerque, Pereira, Mello, Painéis 
de Azulejos do século XVIII. 

RECEÇÃO  
CASA DOS AZULEJOS

• Lareira de Nicola Bigaglia (VTILE 
DVLCI) e painel de azulejos flor de liz 
de Leopoldo Luigi Batistini (1902).

• Painéis de azulejos do século XVIII 
(cidades e lugares europeus).

• Papel de parede atribuído a Z. Zuber 
(1827).

PARA CONSULTA DO/A PROFESSOR/A
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Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço

SALA CHINESA

• Paredes em papel de arroz pintado 
à mão e mobiliário de linha chinesa 
montado em Portugal.

• Samurai mecânico. 

SALA DOS RETRATOS

• Coleção de retratos de Luís de Albu-
querque e família.

• Teto em trompe-l’oeil com motivos 
da mitologia clássica.

• Mobiliário do século XVIII - Cadeirão 
de 3 lugares assinado com a inscri-
ção “Mestre Balthasar -1780 - fez na 
Ínsua”, com um conjunto de cadei-
ras e mesa. Mestre Balthasar era, à 
época, o marceneiro do Marquês de 
Pombal.
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SALÃO NOBRE
SALA BIGAGLIA

• Teto pintado 4 Estações / 12 meses 
do Ano.

• Lareira de 1899 por Nicolla Bigaglia.

• Pavimento assinado por Marques e 
Nicola Bigaglia, de 1905, embutido 
artístico com 14 diferentes tipos de 
madeira e florão central em tronco 
centenário.

• Quadro com portefólio das madeiras 
utilizadas: bucho, castanheiro, cedro, 
accacia, plátano, oliveira, faia ver-
melha, maclura, mespilo, nogueira, 
azereiro, medronheiro, amoreira e 
Austrália.

SALÃO DAS CAMÉLIAS
SALA BIGAGLIA

• Lareira de 1897 por Nicola Bigaglia.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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TERRAÇO PANORÂMICO

• Mural de azulejos do século XVII.

• Brasão da Escadaria do Jardim Inglês.

• Relógios de Sol e Canhões/ 
        Morteiros.

• Pavimento em pedra e catacumbas 
anteriores à atual Casa da Ínsua.

HALL DO TORREÃO SUL

• Aquecimento central do século XIX 
       a bagaço de uva e de azeite, com  
        sistema aquecedor de pratos.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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CAPELA

• Acesso ao Coro da Capela (zona alta 
e zona baixa).

•  Acesso à sacristia.

• Acesso ao Relógio e sinos.

SALÃO DO PÊNDULO

• Pesos e pêndulo do Relógio sineiro.

• Miniatura do navio “Santíssimo Cora-
ção de Jesus - a Águia”.

• Embarcação utilizada no regresso 
de Luís de Albuquerque do Brasil e 
também por Alexandre Rodrigues 
Ferreira na sua Viagem Philosophica.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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CLAUSTRO

• Canhões de 1796 e 1797 (LXª Arsenal 
Real do Exército).

• Brasões em pedra e inscrição em 
portada de pedra da capela do sécu-
lo XVII.

COZINHA

• Copa Antiga / Cozinha de Dentro 
(Branca) /Cozinha de Fora (Granito).

• Máquina de afiar facas / Saca-rolhas 
mecânico.

• Fogão de lenha e coleção de esta-
nhos Casa da Ínsua.

• Grua para panelas / Mesa medieval / 
Banco com separador rebatível.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO 
DO PATRIMÓNIO

Nos jardins, assume especial relevo 
o Jardim Francês, na frente da Casa, 
e o Jardim Inglês, adjacente ao Claustro.

O Jardim de Aromas, o Canteiro das 
Castas e os variados espaços verdes 
são pretextos para usufruir deste tão 
especial contacto com a natureza. 
Ao longo do passeio podem observar-
-se, por exemplo, a Rua dos Buchos 
que remonta a 1856, o Painel de Santo 
António, a Cascata, a Casa da Nora, 
a Fonte dos Amores, o Tanque dos 
Tijolos, a ilha, a Conversadeira do Painel 
Mourisco, o Lago dos Jarros, a Fonte do 
Leão e as ruínas da Fábrica de Gelo.

QUINTA

Na Quinta podemos descobrir a Adega, 
conhecer em exclusivo o Vinho Casa 
da Ínsua ou ter contacto com a Queijaria 
ou com o Ovil.

Podem também conhecer-se produtos 
tradicionais da região, tais como: o quei-
jo da Serra da Estrela, o azeite e os doces 
ou compotas, com base na produção 
frutífera da Quinta em que se destaca 
a Maçã Bravo de Esmolfe, exclusiva des-
ta região.

Na Quinta é possível ainda descobrir 
o rebanho ou conviver “in loco” com 
as ancestrais atividades campestres.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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SALA DOS FUNDADORES

Esta área de família dá-nos o retrato 
de um período fértil em conhecimento 
e determinante na interseção de 
culturas profundamente distintas 
e de enorme riqueza.

NÚCLEO MUSEOLÓGICO

Em parceria com o Museu de Arte Anti-
ga, foi feito um trabalho de apresentação 
museológica organizada, onde os visi-
tantes poderão contactar diretamente, 
não só com os espaços rigorosamente 
recuperados, mas também com docu-
mentação única associada ao historial 
da Casa e dos seus proprietários.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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ANTIGA SERRALHARIA

Maquinaria e instrumentos restituídos 
ao seu estado original, recapturando o 
ambiente de outros tempos até ao mais 
pequeno pormenor.

SALA BRAZILIANA

Coleção que espelha um profuso e rigo-
roso trabalho topográfico que abrange 
rios, construções e vegetação, materiali-
zando mesmo a organização geopolítica 
da altura.

Parte do espaço reservado à Sala dos 
Mapas é totalmente dedicado ao arqui-
vo do espólio não exposto.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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FÁBRICA DO GELO

Expõe as antigas técnicas de aproveita-
mento da qualidade e da quantidade das 
nascentes no espaço da Quinta da Ínsua, 
dando a conhecer os métodos de pro-
dução e conservação de gelo no século 
XVIII.

Anexo II - Informações históricas 
sobre o espaço
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