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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
Roteiro Arquitetónico e Histórico 
de São Pedro do Sul

ÁREAS DISCIPLINARES
Matemática e Artes 

NÍVEIS DE ENSINO
3º Ciclo do Ensino Básico

NOME DA ATIVIDADE
Pensar S. Pedro do Sul  como um pintor

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
A atividade pretende ser um momento 
artístico e, ao mesmo tempo, representativo 
de S. Pedro do Sul.
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COMO CHEGAR
São Pedro do Sul é uma cidade portuguesa do Distrito 
de Viseu, situada na província da Beira Alta, região 
do Centro e sub-região de Dão-Lafões, com cerca 
de 3 600 habitantes.

Oliveira
de Frades

Roteiro Arquitetónico e Histórico
Câmara Municipal de S. Pedro do Sul
Largo de Camões
3660 - 436 São Pedro do Sul
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Entre em contacto com o local.
Câmara Municipal 
de São Pedro do Sul
Largo de Camões
3660 - 436 São Pedro do Sul

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

Roteiro Arquitetónico e Histórico

Quem das Termas rumar 
a São Pedro do Sul terá 
ocasião de encontrar um 
conjunto arquitetónico e 

histórico de inegável valor, que se divide 
entre património civil e religioso. Logo à 
entrada do centro histórico local fica o 
robusto Solar da Lapa, construção seis-
centista que se perfila ao longo 
da estrada principal. Apresenta uma 
fachada característica da época, janelas 
de sacada e uma alpendrada lateral. 

No palacete nasceu o 1º barão de 
Moçâmedes e 1º visconde da Lapa, 
José de Almeida e Vasconcelos (1737, 
e no edifício rodaram-se algumas 
cenas do filme “José do Telhado”.
Pouco acima, surge o adro da Igreja 
Matriz e junto a ela, uma vetusta Casa 
Quinhentista edificada em boa cantaria 
de granito, que tem viradas para o adro 

quatro janelas de estilo manueli-
no simples e decoradas com 

esferas, pingentes e den-
ticuladas, contendo por 

baixo das janelas duas 
portas com arco de 
volta completa.

Do outro lado do 
adro, encontra-se 
a Praça da República, 
enquadrada por três 
importantes constru-



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
Roteiro Arquitetónico e Histórico

7

ções: a casa dos Cunha e Melo, 
a capela de Santo António e o palácio 
de Reriz. 

A primeira é um solar urbano setecentis-
ta, com janelas de sacada, uma capelinha 
particular e um vistoso brasão perten-
cente às armas daqueles apelidos.  A 
segunda é uma capela marcadamente 
barroca, que apresenta na fachada prin-
cipal uma tripla janela com sacada e no 
interior uma profusão de talha dourada. 

Por fim, o palácio de Reriz é uma cons-
trução do barroco civil (1715-1730), que 
ostenta o brasão dos Almeidas a encimar 
a porta principal e com recortes artísti-
cos na arquitetura das frontarias viradas 
para a Praça da República e para a Rua 

Direita (frontões quebrados e ondulados 
e janelas de sacada no andar nobre), e 
para o pátio que é local dos belos jardins. 
Nos finisseculares de XIX, o palácio 
designou-se Paço Real de São Pedro 
do Sul, visto ter hospedado a família real 
portuguesa durante os períodos em que 
a rainha D. Amélia permanecia algumas 
temporadas nas Caldas de Lafões (1894, 
1895, 1896 e 1898). 

O próprio rei D. Carlos pernoitou por 
lá nesse primeiro ano (1894) e, em sinal 
de agradecimento, conferiu o título de 
marquês de Reriz ao, então, proprietá-
rio do palácio, António de Almeida de 
Azevedo e Vasconcelos. Desde 1977 que 
se encontra classificado na categoria de 
Monumento de Interesse Público.
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À ilharga da Praça da República escon-
de-se a Rua Baronesa de Palme, com 
as suas casas antigas, repousando no 
seu final e num plano mais elevado, em 
relação à estrada o Palácio dos Barões 
de Palme, que mostra dez janelas de 
sacada a envolver um brasão com coroa 
de barão.

Voltando e subindo a Rua Serpa Pinto, 
vamos chegar ao Jardim de Camões 
e à sua rua que alinha um casario nove-
centista, ao cimo da qual levanta-se a 
entrada principal dos Paços Municipais 
e da Biblioteca Municipal.

Contornando os Paços Municipais pelo 
lado da antiga Cerca dos Frades, entra-
mos no Largo de S. Sebastião e depara-
mo-nos com a capela de S. Sebastião, a 
casa dos viscondes de São Pedro do Sul 
e a frontaria do antigo convento francis-
cano de S. José. 

A capela é de finais do século XVII e de 
transição do maneirismo para o barroco. 
A casa é setecentista, pertenceu ao 1º 
visconde de São Pedro do Sul e ainda 
ostenta na esquina da parede a sua res-
petiva pedra de armas. Já o antigo con-
vento é uma construção inaugurada em 
1751, que albergou uma comunidade de 

frades franciscanos que procura-
vam o lugar para hospedaria, 

convalescença e casa 
de oração. Com o fim 

das ordens religiosas 
(1834) e confisco dos 
seus bens e proprie-
dades, o imponente 
edifício e suas de-
pendências deram 
lugar aos Paços do 
Concelho.

FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL
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 A monumental escadaria de granito, 
que dá acesso principal à igreja aberta 
ao culto e apresenta, no seu interior 
e exterior, arte decorativa barroca; os 
airosos claustros ao redor do qual se 
organizava toda a vida conventual; a bem 
talhada sacristia e o formoso órgão de 
tubosconstituem-se, em conjunto, Mo-
numento de Interesse Público.

Continuando e descendo a apertada 
Rua Direita, que, como quase todas 
as ruas direitas, é esguia e pouco direita, 
encontramos novo casario antigo e 
vestígios de um comércio tradicional. 
A poucos metros do seu início, 
encontramos na parede de uma casa 
a placa que assinala a casa onde nasceu 
o poeta António Correia de Oliveira, 
ramificando-se aí a rua com o mesmo 
nome do poeta e nela o Cineteatro 

Jaime Gralheiro, casa de espetáculos 
inaugurada em 1925, distribuindo-se 
por três pisos e com um interior que 
recria um requintado estilo romântico.

Seguindo a Rua Direita, vamos desem-
bocar ao nosso ponto de partida, ou seja, 
a Praça da República e adro da Igreja 
Matriz.
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Regressando pela estrada no sentido 
Termas, e logo depois da antiga escola 
primária, seguindo à esquerda para a 
Avenida José Vaz, encontra-se a antiga 
Estação Ferroviária do Vale do Vouga. 
A avenida é residencial e foi aberta em 
1896, para servir à passagem da rainha 
D. Amélia, sua família e corte, quando 
ficaram hospedados no Palacete Pinto 
Leite (1896).

 Já a partir de 1914, possibilitou o movi-
mento de pessoas, bens e mercadorias 
que procuravam a Estação Ferroviária 
e o Vouguinha, que chegou para o de-
senvolvimento e progresso de São Pedro 
do Sul. 

 A antiga linha ferroviária que liga São 
Pedro do Sul às Termas foi convertida 
em Ecopista e os seus equipamentos 
(duas pontes monumentais e uma esta-
ção) estão enquadrados na nova paisa-
gem. Voltando à estrada principal, mas 
agora no sentido Viseu, na confluência 
dos rios Vouga e Sul fica o novo Parque 
da Cidade e o Lenteiro do Rio, espaços 
de lazer enquadrados por verde e água, 
onde é possível descansar e refrescar 
corpo e espírito.
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Vamos terminar a três quilómetros do 
centro de São Pedro do Sul: as antigas 
casas da Comenda de Ansemil. Ficam 
ao lado da estrada para Viseu e consti-
tuem-se em testemunhos das proprie-
dades da Ordem de São João Baptista 
de Jerusalém ou Ordem do Hospital, 
também conhecida por Ordem de Malta, 
provando-o as constantes representa-
ções da sua característica cruz.

Os monges guerreiros dessa ordem 
instalaram-se naquele lugar, num perío-
do anterior à fundação da nacionalidade 
portuguesa, reconstruíram pela última 
vez a casa principal e a capela de S. João 
em 1745 (data que lá se pode ler) e foram 
forçados a abandonar a propriedade 
após as reformas de 1834 e a extinção 
das ordens religiosas e do confisco dos 
seus bens. 

O ano de 1635 ficou marcado naquele 
lugar, verificando-se uma revolta popular 
conhecida por “Levantamento Popular 
de Arcozelo”. Se não a primeira, foi uma 
das primeiras revoltas contra o governo 
filipino, que a partir de 1640 se precipi-
tou numa revolta generalizada e na res-
tauração da independência portuguesa 
face a Espanha.
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ATIVIDADE
Pensar São Pedro do Sul 
como um pintor
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade que se pretende 
realizar tem como objetivo 
a replicação de um local 
representativo de São Pedro 
do Sul, com base em figuras 
geométricas.

Nível de Ensino
3º Ciclo do Ensino Básico

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico

Pensamento criativo

Sensibilidade artística

Duração da Atividade
60 minutos

Complexidade

Notas: 
Também poderia ser interessante o desenvolvi-
mento de uma arte coletiva com os elementos 
criados pelos diferentes elementos da turma.
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OBJETIVOS

Alargar os 
conhecimentos dos/as 
alunos/as sobre arte 
e artistas de referência.

Fazer uma revisão 
das figuras geométricas, 
abordadas em anos 
anteriores.

Otimizar os conhecimentos 
dos/as alunos/as sobre 
o património arquitetónico 
e histórico de São Pedro 
do Sul.
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1. Preparação
Prepare o computador e o videoprojetor para que possa 
mostrar aos/às alunos/as a pequena apresentação em anexo, 
que ilustra o tema da atividade.

Depois de decidir como pretende que seja o resultado final: 
uma pintura coletiva ou pequenas amostras do trabalho 
dos/as alunos/as, selecione o material necessário para a reali-
zação da atividade.

• Folhas de papel cavalinho ou papel de cenário.
• Canetas, lápis de cor, lápis de cera, tintas, etc.
• Lápis de carvão, borracha, compasso, régua, etc.

2. Introdução
Esta atividade pretende colocar em prática a criatividade 
dos/as alunos/as com base em inputs específicos.

3. Implementação
Organize a turma como considerar mais adequado para 
os objetivos que pretende atingir.

Explique-lhes que pretende que, com base nos locais identi-
ficados e/ou visitados, os/as alunos/as recriem as paisagens 
recorrendo à  utilização de figuras geométricas, tal como, fa-
zem alguns artistas plásticos, por exemplo, Miró e Kandinsky.

Como tal, mostre-lhes alguns exemplos, presentes na 
apresentação em anexo, para que se inspirem.

De seguida, entregue-lhes o material selecionado para 
que possam começar pelo esboço do seu trabalho.
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No final deverão colori-lo e apresentá-lo à turma.

No final poderão organizar uma exposição para dar a conhecer 
as obras dos alunos e dos artistas que os inspiraram.

4. Reflexão
No final das atividades fale com os/as alunos/as sobre a expe-
riência e tente perceber o que gostaram mais e menos, o que 
os marcou e porquê.

Poderá também fazer uma abordagem pela matemática em 
forma de revisão ou como ponte para a introdução de novos 
conceitos.
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ANEXOS

A Arte e as figuras
Geométricas
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A Arte e as figuras
Geométricas
Miró
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A Arte e as figuras
Geométricas
Kandinsky
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