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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Mosteiro de São Cristóvão de Lafões

ÁREAS DISCIPLINARES
Artes

NÍVEIS DE ENSINO
Pré-escolar

NOME DA ATIVIDADE

Vamos dar vida ao Mosteiro!

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
Nesta atividade pretende-se que 
as crianças brinquem e se divirtam 
um pouco com a visita ao Mosteiro.
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COMO CHEGAR
O Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões situa-se numa 
colina sobre a ribeira da Landeira, perto da Gralheira, 
no Concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, 
Portugal.

Oliveira
de Frades

Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões
Rua Chão do Mosteiro
280
São Pedro do Sul
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Prepare as atividades 
a realizar.

Entre em contacto com o local.
Rua da Barroca, n.º 3. – Termas 
3660 – 692 Várzea
(+351) 232 711 320
postodeturismo@cm-spsul.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

Mosteiro São Cristóvão de Lafões

Implantado num lugar ermo da U. 
F. de Santa Cruz da Trapa e São 
Cristóvão de Lafões, o mosteiro de 
São Cristóvão de Lafões é o mais 

apodítico testemunho da passagem 
dos frades cistercienses por esta região, 
revestindo-se com foros de antiguidade, 
riqueza histórica e um enquadramento 
paisagístico de verde, água e montanha. 

Nos seus praticamente 900 anos de 
existência, a antiga unidade religiosa 
passou por momentos de opulência e 
decadência. Os primeiros sinais da sua 
instituição reportam-se a 1120 e aos 
cónegos regrantes de Santo Agostinho, 
passando em seguida à ordem de S. 
Bento, para terminar, em 1163, na obe-
diência religiosa de Cister, mantendo-se 
até 1834, quando foi extinto e os seus 
e os seus bens foram incorporados na 
fazenda nacional. 

A reorganização do mosteiro, aconte-
ceu em 1120 e deveu-se à influência de 
D. João Peculiar, que, por ser chamado 
a desempenhar importantes cargos no 
clero português do século XII, legou nas 
mãos do frei João Cirita o governo da 
unidade religiosa. E a comunidade pros-
perou, tornando-se rica e poderosa. 

A instituição era abonada em proprie-
dades, cujas provinham de doações 
particulares ou deixadas em testamento, 
ou mesmo por doações reais, exempli-
ficando-se com as outorgas praticadas 
por D. Afonso Henriques ao mosteiro: a 
doação das terras de Valadares (Couto 
de Baixo) e a das terras da Trapa e Paçô 
(Couto de Cima). Assim, durante sécu-
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los, foram reunindo um conjunto vasto 
de património fundiário. Mas, para além 
do poder espiritual e terreno, os abades 
de S. Cristóvão de Lafões também goza-
vam do estatuto e autoridade de abades 
magnates, ou seja, dentro dos coutos do 
mosteiro, podiam exercer praticamente 
toda a jurisdição ordinária e episcopal. 

A primeira fase de decadência do mos-
teiro verifica-se logo nos inícios do sécu-
lo XVI e associa-se à má gestão dos seus 
proventos, a um incêndio que danificou 
a igreja e à falta de frades e ao desregra-
mento em que viviam os poucos que lá 
existam. Por sua vez, nos finais do século 
XVII, deram início a obras de reconstru-
ção da igreja arruinada, sendo que, em 
1704, a igreja teve que sofrer a sua tercei-
ra reconstrução, em virtude de um novo 
incêndio que a destruiu. 

Assim, em finais do século XVIII, o 
Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões era 
descrito como sendo um edifício mo-
derno e que tinha sido reedificado com 
as suas próprias rendas e com as contri-
buições de outros mosteiros da congre-
gação, inacabado, mas com os trabalhos 
ainda a decorrerem, com uma boa igreja 
e dependências suficientes, um total de 
11 celas mais uma em construção e com 
uma comunidade de 10 religiosos.

Em 1834, o advento liberal extingue 
todas as ordens religiosas e os seus bens 
e propriedades são inventariados e ven-
didos em hasta pública. 
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O mosteiro de S. Cristóvão de Lafões 
também sofreu as consequências do 
cumprimento desse decreto, e a parte 
anexa à igreja, juntamente com as pro-
priedades contíguas, passaram por vá-
rios particulares, continuando a ala mo-
nasterial em progressiva degradação. 
Apenas a igreja fiou preservada, uma vez 
que continuou a servir para ministrar os 
ofícios religiosos aos seus paroquianos. 

Mais recentemente, o espaço monaste-
rial foi adquirido, recuperado e transfor-
mado numa unidade patrimonial e turís-
tica, permanecendo a igreja (a que 
ostenta a planta barroca mais erudita 
do território concelhio) para o culto 
religioso. 

Encontra-se classificado na categoria de 
Monumento de Interesse Público desde 
2010 e a sua área de proteção (edifício 
monasterial e a igreja, a capela da Nossa 
Senhora da Boa Morte, largo das Armas 
Reais, cruzeiro e aqueduto, Fonte dos 
Frades, mãe-de-água e enquadramento 
paisagístico) podem ser visitados e deles 
as comunidades académicas e socieda-
de civil beneficiar das suas profundas e 
extensas valias históricas, patrimoniais e 
turísticas.

FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL
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ATIVIDADE
Vamos dar vida ao Mosteiro!
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade visa explorar os conheci-
mentos e aprendizagens realizadas 
pelas crianças aquando a visita ao 
Mosteiro de S. Cristóvão de Lafões 
de forma lúdica. 

Nível de Ensino
Pré-escolar

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Sensibilidade artística

Duração da Atividade
60 minutos

Complexidade

Notas: 
Poderia ser interessante cada grupo de 
crianças ter uma peça do puzzle, decorá-la 
e construírem o puzzle todos juntos.
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OBJETIVOS

Avaliar a capacidade 
de memorização das 
crianças.

Promover o trabalho 
em equipa.

Criar um momento 
lúdico alusivo ao 
Mosteiro de São 
Cristóvão de Lafões.
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1. Preparação
Prepare os anexos que se encontram no documento:
• Imagem para colorir do Mosteiro
• Imagem para colorir do Monge
• Puzzle do Mosteiro
• Receita dos Vouguinhas

Organize o material necessário para a realização das 
atividades que pretende desenvolver. Caso opte 
pela confeção dos Vouguinhas, seria pertinente levar 
levar as crianças para o refeitório e mostrar-lhes algu-
mas partes da confeção dos bolinhos que, mais tarde, 
poderiam ser parte do seu lanche.

2. Introdução
Esta atividade representa um conjunto de várias 
pequenas dinâmicas que podem criar momentos 
divertidos junto das crianças.

3. Implementação
Para que as crianças possam trabalhar um pouco mais 
este tema, poderá dinamizar todas ou algumas destas 
atividades.

Assim, organize os materiais e os espaços necessários 
para a realização da atividade.

Atividade de colorir: cada criança terá ao seu dispor 
dois desenhos para colorir a gosto.
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Atividade do puzzle: entregar a um grupo mais pequeno 
de crianças as peças do puzzle e pedir-lhes que o montem.

Atividade de culinária: levar as crianças para um espaço 
apropriado e envolvê-las na realização das Vouguinhas, 
que depois poderão ser servidas ao lanche.

Poderá até organizar pequenos grupos para cada uma 
das atividades, se conseguir ter adultos que acompanhem 
cada uma delas.

 

4. Reflexão
No final das atividades fale com as crianças sobre 
a experiência e tente perceber o que gostaram mais 
e menos, o que os marcou e porquê.
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ANEXOS Anexo I 
Mosteiro São 

Cristóvão de Lafões
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Anexo II 
Monge
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Anexo III 
Puzzle
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Anexo IV
Receita das “Vouguinhas”

Dica: Para uma textura mais fina, retire a pele 

ao feijão-branco antes de o triturar.

Típicos de Vouzela e de São Pedro do Sul, 
estes pastéis têm uma base de massa folhada 
e um recheio de amêndoa e feijão.

1. Para os ovos-moles, leve a água e o 
açúcar ao lume até ferver. Numa taça, 
bata as gemas com um garfo. Junte duas 
colheres de sopa de leite, use o passador 
e, com uma vara de arames, vá misturan-
do a calda às gemas.
2. Leve ao lume e mexa com uma co-
lher de pau em movimentos retilíneos 
e não circulares, evitando assim que 
o creme faça espuma.
3. Retire quando tiver uma consistência 
do seu agrado.
4. Triture o feijão, com a varinha mágica, 
misturando-o depois com a amêndoa 
e os ovos-moles.

5. Estenda a massa folhada (pode usar
 a que é vendida já feita) e use-a para 
forrar pequenas formas untadas com 
manteiga.
6. Recheie com o preparado anterior 
e leve ao forno, pré-aquecido a 170 °C, 
deixando cozer durante cerca de 50 
minutos.
7.  Ao fim deste tempo, retire os pastéis 
do forno, desenforme, deixe arrefecer 
e polvilhe com açúcar em pó.

100 gr de amêndoa moída
100 gr de feijão-branco cozido
300 gr de massa folhada
açúcar em pó

Para os Ovos-Moles:
6 gemas
200 gr de açúcar
1,5 dl de agua
2 colheres de sopa de leite
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