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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Trilogia Monumental de Aguiar da Beira

ÁREAS DISCIPLINARES
História

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

NOME DA ATIVIDADE
Peddypaper Monumental

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Os/as alunos/as terão oportunidade 
de conhecer a trilogia monumental 
de Aguiar da Beira através de um 
Peddypaper que lhes permitirá conhecer 
melhor a história de Portugal.
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COMO CHEGAR
A trilogia monumental de Aguiar da Beira está situada 
no Largo dos Monumentos na zona histórica da sede 
do concelho. 

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Solicite o apoio do Turismo 
de Aguiar da Beira, de forma 
a que seja possível visitar a Torre 
do Relógio e a Fonte da Ameada
durante 90 / 120 minutos.

Entre em contacto com o local.
Posto de Turismo de Aguiar da Beira
Av. da Liberdade, n.º 23
+351 232 689 101
turismo@cm-aguiardabeira.pt

Prepare as atividades 
a realizar.

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

A 
Torre do Relógio ou Torre 
Ameada, a Fonte Ameada e 
o Pelourinho de Aguiar da 
Beira foram classificados 

como monumentos nacionais em 17 de 
agosto de 1922, constituindo um trecho 
de arquitetura medieval. 

Esta trilogia monumental única, situa-se 
no centro histórico de Aguiar da Beira e 
constitui o Largo dos Monumentos.

Em 2018 o Município de Aguiar da Beira 
concretizou uma importante interven-
ção de qualificação destes monumentos 
e introduziu algumas plataformas, 
de forma a conferir uma nova lógica 
a este espaço urbano.

Desafie os/as 
alunos/as a descobrir 

em que século foi 
contruído o Pelourinho.
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PELOURINHO 
DE AGUIAR DA BEIRA

O primeiro foral de Aguiar 
da Beira data de 1120, 
tendo sido concedido por 
D. Teresa e confirmado 
por D. Afonso II em 1220.

Seguiram-se o foral refor-
mado por D. Afonso III em 
1258 e o foral Novo Ma-
nuelino de 1512, que hoje 
se encontra edificado na 
antiga praça pública. 

O Pelourinho (Séc. XVI) 
mantém-se ainda con-
servado, junto de outras 
construções que teste-
munham a importância de 
Aguiar da Beira durante 
a Idade Média e ao longo 
de vários séculos.

TORRE DO RELÓGIO 
OU TORRE AMEADA

A torre é uma estrutura 
imponente que marca 
o espaço urbano e a cro-
nologia do edifício aponta 
para que a sua construção 
tenha tido início no séc. 
XIV  durante o reinado 
de D. Dinis.

Este monumento desig-
na-se por Torre do Relógio 
porque desde o séc. XVIII 
que era utilizado pela 
população de Aguiar Beira 
para orientarem as suas 
atividades e vida. Primeiro 
como um “marcador do 
tempo”, que marcava as 
horas por batida nos sinos 
e posteriormente, em 
1921 através de um relógio 
contruído em França.

FONTE AMEADA

Acredita-se que a fonte 
terá sido construída 
nos séculos XIV ou XV, 
havendo referências à 
época da reconquista 
Dionisina do antigo caste-
lo no início do séc. XIV.

A fonte é de planta qua-
drada e coberta por um 
terraço lajeado e o seu 
acesso é definido por um 
arco quebrado que reme-
te para o estilo gótico. 

Este monumento é ainda 
caraterizado pelos ban-
cos dos embasamentos 
das fachadas oriental e 
ocidental e pelos bancos 
existentes no acesso 
enterrado à fonte de cha-
furdo, o que lhe confere 
muita originalidade.



8

ATIVIDADE
Peddypaper Monumental
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

Esta atividade tem como objetivo 
desenvolver a capacidade de 
criativa dos/as alunos/as e ajudá-
los/as a descobrir a história do 
concelho de Aguiar da Beira.

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

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Raciocínio e resolução de problemas

Relacionamento interpessoal

Informação e comunicação

Duração da Atividade
120 minutos

Complexidade

Notas: 
Existe também um percurso de orientação que passa 
por esta zona e poderá ser interessante fazerem.
https://orientedaguiar.pt/aguiardabeira
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OBJETIVOS

Explorar a história 
do concelho de 
Aguiar da Beira através 
da visita aos seus 
monumentos principais.

Conhecer a 
trilogia monumental 
de Aguiar da Beira.
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1. Preparação
Leia com atenção as Instruções do Peddypapper 
presentes no Anexo I.

Defina previamente qual o número de equipas que irá 
constituir, sendo que cada uma deverá ter entre 2 a 3 
elementos.

Imprima um exemplar para cada grupo dos Anexos II 
e III, Instruções e desafios e um exemplar para si, das 
soluções dos desafios, presentes nos Anexos IV.

Poderá ter um prémio / lembrança para entregar 
à equipa vencedora.

2. Introdução
A turma irá participar num peddypaper no centro 
histórico de Aguiar da Beira, que lhes permitirá 
conhecer melhor a sua historia, através dos 3 principais 
monumentos.

3. Implementação
Atribua a cada grupo um número e entregue-lhes 
o respetivo material (Instruções, Desafios, folhas bran-
cas e caneta). Para além deste material os/as alunos/
as poderão utilizar os telemóveis, exclusivamente, para 
tirar fotografias.
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Apresente-lhes as instruções do Peddypaper e refira 
de quanto tempo dispõem. Reforçando que as equipas 
mais rápidas ganham mais pontos.

Refira que em 2 dos monumentos estarão à espera 
deles, alguns elementos do turismo de Aguiar da Beira, 
que lhes farão uma visita guiada. As visitas são obriga-
tórias e as equipas que não o fizerem terão menos 
4 pontos por isso.

Depois de esclarecidas todas as dúvidas, dê início 
à atividade.

4. Reflexão
No final da prova deve receber todos os materiais, 
confirmar as fotografias, registar a hora de conclusão 
da prova e corrigir as respostas de todas as equipas.

Depois de somar todos os pontos e ter percebido 
quem é a equipa vencedora, felicite-os/as pelo 
resultado e entregue-lhes um prémio (se existir).

Questione os/as alunos/as sobre o que aprenderam 
e mais gostaram nesta atividade.
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ANEXOS

O Peddypaper Monumental é constituí-
do por diversos desafios que permitirão 
explorar o Largo dos Monumentos e a 
Trilogia Monumental de Aguiar da Beira.

Divida a turma em grupos de 2/3 
elementos e explique-lhes que devem 
trabalhar em equipa, de forma a respon-
derem o mais correta e rapidamente aos 
desafios e seguir as instruções que lhes 
serão entregues.

A cada equipa deve entregar as Instru-
ções do Peddypaper Monumental, 
folhas brancas e caneta e pedir que 
usem o telemóvel para tirar fotografias.

Vence a equipa que obtiver maior 
pontuação no final (englobando a 
pontuação das respostas e os bónus 
eventualmente recebidos).

As equipas partem todas aquando 
a sua indicação e do mesmo local.

A equipa dá como terminada a sua parti-
cipação quando lhe entregar todo o seu 
material. Deve registar o horário em que 
o fizeram.

Equipas
Deverá atribuir a cada equipa um 
número e escrevê-lo na folha de desafios 
que lhes irá entregar, juntamente com 
o respetivo material.

Cabe às equipas escolherem a ordem 
pela qual querem realizar as atividades, 
sendo que todas as respostas deverão 
ser registadas na respetiva folha.

Pontuação / Vencedor
Cada desafio é classificado entre 0 e 4 
pontos, com base nos critérios definidos 
e que são indicados nas folhas dos 
desafios.

Utilize as soluções presentes no anexo III 
para corrigir as respostas dos/as 
alunos/as e solicite o apoio dos elemen-
tos do turismo de Aguiar da Beira 
que estiverem a acompanhar a visita, 
se tiver alguma dúvida.

Cada resposta certa vale 1 ponto e as res-
postas erradas não são contabilizadas.

As perguntas 13 e 15 devem ser pontua-
das entre 0 e 4 pontos, conforme 
a originalidade.

Anexo I - Instruções
Peddypaper Monumental 

PROFESSOR/A
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Solicite o apoio dos elementos do 
Turismo de Aguiar da Beira para confirmar 
que todas as equipas visitam 
a Fonte Ameada e a Torre do Relógio. 

Sendo que deve descontar 4 pontos 
a quem não visite os monumentos.

As primeiras equipas a entregarem a 
respetiva grelha de resposta na estação 
central recebem um bónus, nomeada-
mente:
A 1ª equipa a entregar a folha de 
pontuação recebe um bónus de 3 pontos

A 2ª equipa a entregar a folha de 
pontuação recebe um bónus de 2 pontos

A 3ª equipa a entregar a folha de 
pontuação recebe um bónus de 1 ponto.

A pontuação final das equipas é calculada 
com base nos bónus, nas visitas realizadas 
aos monumentos e nas pontuações obti-
das nos desafios, vencendo a equipa que 
obtenha uma maior pontuação no total.

Anexo I - Instruções
Peddypaper Monumental 

PROFESSOR/A
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Anexo I - Instruções
Peddypaper Monumental

ALUNOS/AS

O Peddypaper Monumental é constituído 
por diversos desafios que permitirão 
explorar o Largo dos Monumentos e a 
Trilogia Monumental de Aguiar da Beira.

Deverão trabalhar em equipa, de forma a 
responderem o mais correta e rapidamen-
te aos desafios.

Registem as vossas respostas a cada 
desafio na respetiva folha.

Vence a equipa que obtiver maior 
pontuação no final (englobando a 
pontuação das respostas e os bónus 
eventualmente recebidos).

As equipas partem todas ao mesmo 
tempo, do mesmo local, conforme 
a indicação do/a professor/a.

A equipa dá como terminada a sua partici-
pação quando entregar o seu material ao 
professor/a, que irá depois corrigir todas as 
respostas.

Existem 2 locais que deverão visitar obri-
gatoriamente, ou perderão 4 pontos.

Às equipas que não realizarem a visita 
ser-lhes-ão retirados 4 pontos.

Equipas
A cada equipa será atribuído um número 
e entregue o material de que necessita para 
participar na atividade (caneta, instruções 
e folhas de respostas).

Cabe às equipas escolherem a ordem pela 
qual querem realizar as atividades, mas 
todas as respostas deverão ser registadas 
na respetiva folha.

Pontuação / Vencedor
Cada desafio é classificado entre 0 e 4 
pontos, com base em diversos critérios 
definidos e que são indicados nas folhas 
dos desafios. 

As primeiras equipas a entregarem a respe-
tiva grelha de resposta na estação central 
recebem um bónus, nomeadamente:
• A 1ª equipa a entregar a folha de 
pontuação recebe um bónus de 3 pontos

• A 2ª equipa a entregar a folha de 
pontuação recebe um bónus de 2 pontos

• A 3ª equipa a entregar a folha de 
pontuação recebe um bónus de 1 ponto.

A pontuação final das equipas é calculada 
com base nos bónus e nas pontuações 
obtidas nos desafios, vencendo a equipa 
que obtenha uma maior pontuação no total.
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Anexo III - Desafios
Para responderem aos respetivos desafios deverão 
procurar as respostas no Largo dos Monumentos.

1. Descobre o monumento onde se encontra a inscrição em caracteres góticos:    
    “rui periz / me fez” ou “rui periz / martiinz”?

       a) Este monumento foi criado com que finalidade?

2. Qual o monumento que permitia orientar as horas das atividades 
      da população de Aguiar da Beira?

       a) Parte do mecanismo e funcionamento deste monumento 
          foi criado por uma empresa estrangeira. De que país?

       b) Quantos andares existem no seu interior?

3. Qual o monumento que data do século XVI?

       a) Qual a finalidade deste monumento?
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Anexo III - Desafios

4. Procurem qual dos edifícios poderá corresponder ao Solar dos Magistrados
      registem-no através de fotografia. No final da prova devem apresentá-la    
      ao/à professor/a.

       a) Este monumento foi criado com que finalidade?

5. Na encosta do castelo existe uma Igreja. Qual será o seu nome?

       a) É um exemplar de que tipo de arquitetura?

6. Qual o edifício religioso que mostra a Virgem amamentando o seu Menino  
      numa bela escultura?

       a) De que século data este edifício?
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Anexo III - Desafios

7. Descubram os vestígios de uma antiga fortificação medieval. 
     Representem-na através de um desenho.

       a) Qual o nome que lhe é dado pela população?

8. Identifiquem qual o edifício que corresponde à antiga Casa da Câmara 
      e tirem-lhe uma fotografia. Devem-na apresentar no final ao/à professor/a.

       a) De que século data este edifício?
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9. Qual o nome do Santo representado numa escultura?

       a) Qual a altura aproximada da estátua?

10. Qual dos 3 monumentos dava acesso ao local onde segundo a tradição 
         se reuniam os conselhos municipais? 

       a) Representa o local exato das reuniões através de um desenho.

       b) Qual o número de degraus que dão acesso ao terraço?

Anexo III - Desafios
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Anexo III - Desafios

11. Identifiquem qual o edifício que corresponde a um importante solar. 
       Qual o seu nome?

       a) Tirem uma fotografia e apresentem-na no final ao/à professor/a.

12. Qual o edifício onde se pode encontrar uma escultura 
        de Nossa Senhora da Graça?

       a) Quem é o autor da escultura?

13. Escrevam uma curiosidade sobre cada um dos 3 monumentos 
        que constituem a trilogia monumental de Aguiar da Beira.
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Anexo III - Desafios

14. Indiquem o nome de 2 Reis que aparecem associados à história 
        dos 3 monumentos.

15. Da visita que realizaram à Torre do Relógio e Fonte da Ameada 
        destaquem um pormenor que tenham observado em cada um deles.



22

Anexo IV - Soluções de Desafios

1. Descobre o monumento onde se 
encontra a inscrição  em caracteres 
góticos: “rui periz / me fez” ou “rui periz / 
martiinz”? 
Fonte Ameada

b) Este monumento foi criado com que 
finalidade?
Chafariz

2. Qual o monumento que permitia 
orientar as horas das atividades da popu-
lação de Aguiar da Beira? 
Torre do Relógio

a) Parte do mecanismo e funcionamento 
deste monumento foi criado por uma 
empresa estrangeira. De que país?
França

b) Quantos andares existem no seu 
interior?
4 andares (sendo que só 3 são visitáveis)

3. Qual o monumento que data do sécu-
lo XVI?
Pelourinho de Aguiar da Beira

a) Qual a finalidade deste monumento?
Os pelourinhos constituem apenas 
um marco do concelhio. 

4. Procura qual dos edifícios poderá 
corresponder ao Solar dos Magistrados 
e tira-lhe uma fotografia.
Confirme com o técnico de turismo

a) O que deu origem a este nome?
Confirme com o técnico de turismo

5. Na encosta do castelo existe uma 
Igreja. Qual será o seu nome?
Igreja da Santa Casa da Misericórdia

b) É um exemplar de que tipo 
de arquitetura?
Arquitetura Barroca

6. Qual o edifício religioso que mostra 
a Virgem amamentando o seu Menino 
numa escultura bela e ingénua 
escultura? 
Capela de Nossa Senhora do Leite/
Castelo

a) De que século data este edifício?
Séc. XIV 

7. Descubram os vestígios de uma antiga 
fortificação medieval. Representa-a atra-
vés de um desenho.
Confirme com o técnico de turismo

a) Qual o nome que lhe é dado pela 
população?
Castelo
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Anexo IV - Soluções de Desafios

8. Identifiquem qual o edifício que 
corresponde à antiga Casa da Câmara 
e tirem uma fotografia ao edifício.
Confirme com o técnico de turismo

a) De que século data este edifício?
Séc. XVIII

9. Qual o nome do Santo representado 
numa escultura?
Confirme com o técnico de turismo

a) Qual a altura aproximada da estátua?
4 metros

10. Qual dos 3 monumentos dava aces-
so ao local onde segundo a tradição se 
reuniam os conselhos municipais? 
Fonte Ameada

a) Representa o local exato das reuniões 
através de um desenho.
Confirme com o técnico do turismo

11. Identifiquem qual o edifício que cor-
responde a um importante solar. Qual o 
seu nome?
Solar Brasonado de Fundo de Vila

a) Qual o número de degraus que dão 
acesso ao terraço?
5 degraus

12. Qual o edifício onde se pode encon-
trar uma escultura de Nossa Senhora da 
Graça?
Igreja Matriz de Aguiar da Beira

a) Quem é o autor da escultura?
João Ruão

13. Escrevam uma curiosidade sobre 
cada um dos 3 monumentos que consti-
tuem a trilogia monumental de Aguiar 
da Beira.
Solicitar o apoio de um elemento 
do Turismo de Aguiar da Beira para 
confirmar estas respostas.

14. Indiquem o nome de 2 Reis que 
aparecem associados à história dos 3 
monumentos.
D. Dinis e D. Manuel

15. Da visita que realizaram à Torre do 
Relógio e Fonte da Ameada destaquem 
um pormenor que tenham observado 
em cada um deles.
Solicitar o apoio de um elemento 
do Turismo de Aguiar da Beira para 
confirmar estas respostas.
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