
Descrição

O castelo de Guimarães foi mandado construir por ordem da Condessa 
Mumadona. O objetivo da fortificação era proteger o Mosteiro de Santa 
Maria das invasões normandas e sarracenas que então atingiam a Penín-
sula Ibérica. Nos finais do séc. XI, o Conde D. Henrique deu ordens para 
que o castelo se construísse. Mais tarde, no final do séc. XIII, por iniciativa 
do rei D. Dinis, a fortaleza do castelo foi remodelada. Nos séculos seguin-
tes, outros monarcas quiseram deixar a sua marca, submetendo o caste-
lo a diversas obras de melhoramento. Mas, à medida que os séculos 
foram passando, novas táticas bélicas fizeram com que o castelo perdes-
se a sua função defensiva, entrando num estado de progressivo abando-
no e degradação. No séc. XX, o castelo de Guimarães foi recuperado e, 
posteriormente, classificado como Monumento Nacional. 

Nas proximidades do Castelo, pode encontrar-se uma escultura de D. Afonso 
Henriques, da autoria de Soares dos Reis. Inicialmente, era possível 
encontrar esta estátua no Largo do Toural. Em meados do séc. XX, duran-
te as obras de requalificação dos monumentos da Colina Sagrada, a 
estátua passou para a sua localização atual.

Factos/curiosidades

Em 1836, um dos membros da Sociedade Patriótica Vimaranense defen-
deu a demolição do Castelo de Guimarães e a utilização da sua pedra 
para ladrilhar as ruas de Guimarães. A justificação prendia-se com o facto 
de o castelo ter servido de prisão política no tempo de D. Miguel (1828- 
-1834). Embora esta proposta não tenha sido aceite, com quatro votos a 
favor e quinze contra, o assunto levantou acesa discussão.

Datas relevantes

Séc. X - construção da primeira fortificação no local, já com o nome de 
Castelo de S. Mamede.
4 de Junho de 1940 - após o restauro, o castelo de Guimarães é inaugu-
rado, por ocasião da comemoração dos Centenários.

Castelo de Guimarães

Morada

Rua Conde D. Henrique 
4810-245 Guimarães

Coordenadas

41.447966, -8.290408
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Convento de Santa Clara

guimarães

Descrição

No séc. XVI, o Cónego Baltazar de Andrade mandou construir um edifício 
para albergar o Convento de Santa Clara. Este foi um dos mais importan-
tes e ricos conventos de Guimarães e tornou-se famoso pelos deliciosos 
doces confecionados e vendidos pelas suas freiras. De entre esses apeti-
tosos doces destacam-se os famosos Toucinho-do-céu e as Tortas de 
Guimarães que, hoje, é possível degustar nas pastelarias mais tradicio-
nais.

A fachada barroca do edifício tem ao centro a figura da padroeira, num 
nicho, sobre o portal. A coroá-la, dois serafins seguram uma cartela com 
a data 1741, ano em que a fachada atual do edifício foi construída. A 
extinção das ordens religiosas, em 1834, levou ao abandono do conven-
to. Em 1891, foi lá instalado o seminário de Nossa Senhora da Oliveira. 
Desde 1968 no edifício passou a funcionar a Câmara Municipal de 
Guimarães.

Factos/curiosidades

Em Setembro de 1769, o Arcebispo, D. Gaspar, proibia as freiras do 
Convento de Santa Clara de fazerem doces de forno para vender. A 
proibição total deveria vigorar do dia de Santa Teresa, 15 de outubro, até 
aos Reis, 6 de janeiro. Aparentemente o Arcebispo considerava que as 
freiras nesta época passavam demasiado tempo a produzir doces e 
pouco tempo a cumprir as suas obrigações religiosas. O povo diz que o 
fato de elas estarem a desenvolver uma actividade comercial muito lucra-
tiva também terá estado na origem do incómodo do Arcebispo.
As receitas das típicas Tortas de Guimarães e do Toucinho-do-céu têm 
origem neste convento.

Datas relevantes

1891 - Falecimento de Antónia Amália da Ascensão, a última religiosa que 
ainda se encontrava no extinto convento.
1968 - A Câmara Municipal de Guimarães instala-se no edifício.

Morada

Largo Cónego José Maria Gomes 
4804-534 Guimarães

Coordenadas

41.444167, -8.292109
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Igreja de Nossa Senhora da Oliveira

guimarães

Descrição

As origens da Insigne e Real Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira 
remontam ao mosteiro dedicado ao Salvador do Mundo, à Virgem de 
Santa Maria e aos Santos Apóstolos, fundado pela condessa Mumadona 
Dias, cerca de 950. A invocação de Nossa Senhora da Oliveira prevalece 
após 1342, com o reverdecimento de uma oliveira na praça fronteira. A 
edificação atual evidencia as sucessivas remodelações e acrescentos, 
integrando elementos de diversas épocas - a reconstrução gótica impul-
sionada por D. João I; a torre da igreja de características manuelinas, 
concluída cerca de 1513-1515; a capela-mor, de arquitetura clássica, 
reedificada no séc. XVII por D. Pedro II; os estuques das capelas maior e 
colaterais são referências da reforma neoclássica iniciada em 1830. A 
última intervenção data do séc. XX e pretendeu deixar à vista o granito 
das paredes e as colunas de origem medieval. A igreja é classificada como 
monumento nacional desde 1910.

Datas relevantes

949 - Fundação de um mosteiro dúplice pela condessa Mumadona Dias, 
viúva do conde Hermenegildo Gonçalves, no então chamado Monte 
Largo.
1387 - Início das obras de reedificação da igreja, dedicada a Nossa Senho-
ra da Oliveira, a mando de D. João I.
1910 - A Igreja de Nossa Senhora da Oliveira é classificada como monu-
mento nacional.

Morada

Largo da Oliveira (Centro Histórico), 
Guimarães

Coordenadas

41.442903, -8.292489
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Museu de Alberto Sampaio

guimarães

Descrição

O Museu de Alberto Sampaio criado, em 1928, para albergar as coleções 
da extinta Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e de outras igrejas e 
conventos da região de Guimarães, então na posse do Estado, situa-se em 
pleno Centro Histórico, no exato local onde, no séc. X, a condessa Muma-
dona mandou instalar o mosteiro à volta do qual se expandiria o burgo 
vimaranense. Pelo facto de ocupar o espaço que pertencia à Colegiada, 
tem um grande valor histórico e artístico, como o provam o claustro e as 
salas medievais que o envolvem, a antiga Casa do Priorado e a Casa do 
Cabido. As suas importantes coleções de escultura (arquitetural, de vulto 
e tumulária), cobrem os períodos medieval e renascentista, prolongando-
-se até ao séc. XVIII. Da sua coleção de ourivesaria, uma das melhores do 
país, destacam-se o cálice românico de D. Sancho I, a imagem de Santa 
Maria de Guimarães (séc. XIII), as cruzes processionais, e o magnífico 
retábulo gótico de prata dourada representando a Natividade, de finais do 
séc. XIV. Merecem ainda lugar de destaque o loudel que D. João I vestiu na 
batalha de Aljubarrota, o fresco do séc. XVI representando a Degolação de 
S. João Batista, a coleção de pintura dos sécs. XVI a XVIII, a talha maneirista 
e barroca, os paramentos bordados, a azulejaria e a faiança. 

Factos/curiosidades

- O Museu Alberto Sampaio é mencionado por JOSÉ SARAMAGO, na sua 
obra VIAGEM A PORTUGAL (1981) - «DECLARA JÁ O VIAJANTE QUE ESTE 
É UM DOS MAIS BELOS MUSEUS QUE CONHECE.»

Datas relevantes

1928 - Foi criado o Museu de Alberto Sampaio para albergar o espólio 
artístico da extinta Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira e de outras 
igrejas e conventos de Guimarães.
19 de outubro de 1932 - Alfredo Guimarães é oficialmente nomeado o 
primeiro Diretor do Museu.

Morada

Rua Alfredo Guimarães 
4800-407 Guimarães

Coordenadas

41.442706, -8.292161
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Paço dos Duques de Bragança

guimarães

Descrição

Datada da primeira metade do séc. XV, esta majestosa casa senhorial foi 
mandada construir por D. Afonso, filho bastardo de D. João I, 8.º Conde de 
Barcelos e 1.º Duque de Bragança, na altura um dos homens mais ricos e 
poderosos de Portugal. Foi neste paço que D. Afonso viveu com a sua 
segunda mulher, D. Constança de Noronha, conhecida como a Duquesa 
Santa. Acredita-se que, após ter enviuvado, D. Constança se terá dedica-
do exclusivamente à vida religiosa e à assistência às populações mais 
pobres. Nessa altura, o paço ducal ter-se-á transformado num imenso 
albergue permanentemente aberto aos mais necessitados. O edifício, 
que passou por um longo período de abandono, alberga atualmente um 
dos museus mais visitados do país, apresentando um espólio diversifica-
do de artes decorativas dos sécs. XVII e XVIII. Das várias coleções, desta-
cam-se o conjunto de réplicas de tapeçarias de Pastrana – cujo desenho 
é atribuído ao pintor Nuno Gonçalves e que narram alguns episódios das 
conquistas do norte de África –, as tapeçarias flamengas e francesas de 
Aubusson, acoleção de três tapetes orientais Salting, as porcelanas orien-
tais – com destaque para as da Companhia das Índias –, as faianças 
portuguesas das principais fábricas da época, pinturas, mobiliário diverso 
e um conjunto de armas. O Paço dos Duques de Bragança é, desde 1910, 
classificado como Palácio Nacional e residência oficial da Presidência da 
República. 

Factos/curiosidades

O último piso da fachada principal está destinado à residência oficial do 
Presidente da República, composto por cinco quartos de dormir com 
instalações sanitárias privativas, encaixados por duas suites nos extre-
mos da ala, correspondentes aos torreões.

Datas relevantes

24 de Junho de 1959 - inauguração do Paço dos Duques de Bragança 
como Residência Oficial da Presidência da República.
26 de agosto de 1959 - inauguração do Paço como Museu.

Morada

Rua Conde D. Henrique  
4810-245 Guimarães

Coordenadas

41.446528, -8.291078
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Padrão do Salado

guimarães

Descrição

O Padrão do Salado, erguido em 1342 pelo Rei D. Afonso IV, comemora a 
participação portuguesa na Batalha do Salado, travada em 1340. A cruz 
gótica que está no centro do monumento foi oferecida por Pedro 
Esteves, comerciante vimaranense, residente em Lisboa.

Trata-se de um belo alpendre gótico, com uma abóbada de pedra, apoia-
da em quatro arcos em ogiva que, por sua vez, repousam em quatro 
colunas ou pedestais. 

Todos os anos, a 14 de Agosto, Guimarães celebra aqui a procissão 
comemorativa da batalha de Aljubarrota.

Este padrão foi considerado monumento histórico de segunda classe 
pela Associação dos arquitectos civis e arqueólogos portugueses em 
Assembleia-Geral de 30 de Dezembro de1880. 

Em 1949, foi classificado como Monumento Nacional.

Factos/curiosidades

Lenda da Oliveira

Três dias depois, de erguida a cruz uma oliveira já seca, que estava na 
praça, reverdesceu, deitando novos rebentos e folhas. A notícia atraiu a 
população, que veio admirar o milagre em honra da Nossa Senhora da 
Vitoria que, desde então, ficou a chamar-se de Nossa Senhora da Oliveira. 
A oliveira do milagre permaneceu na praça aproximadamente até 1870, 
data em que foi removida por decisão da Câmara Municipal mas contra a 
vontade do povo. Em 1985, aquando do último restauro da praça, nesse 
mesmo local foi, de novo, colocada uma oliveira. No polígono de pedra 
que a envolve encontram-se marcadas as três datas mais importantes da 
sua história: 1342, 1870 e 1985.

Datas relevantes

1342 - Foi erguido o Padrão e colocada uma cruz gótica no centro do 
monumento.
1949 - O Padrão do Salado foi classificado como Monumento Nacional.

Morada

Largo da Oliveira (Centro Histórico), 
Guimarães

Coordenadas

41.442832, -8.292783
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Praça de S. Tiago

guimarães

Descrição

Segundo a tradição, uma imagem da Virgem Santa Maria foi trazida para 
Guimarães pelo apóstolo S. Tiago, e colocada num Templo pagão num 
largo que passou a chamar-se Praça de S. Tiago. Esta praça bastante 
antiga, referida ao longo do tempo em vários documentos, conserva 
ainda a traça medieval. No séc. XI, os Francos que acompanharam o 
Conde D. Henrique fundaram aqui uma capela dedicada a S. Tiago. Já no 
séc. XVII, o templo foi demolido e substituído por outro, também demoli-
do em finais do séc. XIX.

Posteriormente, para recordar a sua existência, gravou-se, no pavimento, 
uma vieira lembrando S. Tiago, onde se inscreveramas primeiras palavras 
latinas da Carta de Foral concedida pelo Conde D. Henrique aos homens 
de Guimarães - “A vós homens que viestes povoar Guimarães e àqueles 
que aqui queiram habitar…”. [“Ad vos homines qui venistis populare in 
Vimarenes et ad illos qui ibi habitare voluerint…”]

Factos/curiosidades

- Segundo a tradição, uma imagem da Virgem Santa Maria foi trazida para 
Guimarães pelo apóstolo S. Tiago, e colocada num Templo pagão num 
largo que passou a chamar-se Praça de S. Tiago.

- Foi nas imediações da Praça de S. Tiago, que se instalaram os francos 
que vieram para Portugal em companhia do Conde D. Henrique.

Datas relevantes

1887 - Demolição da Capela dedicada a S. Tiago.

Morada

Praça de S. Tiago
4810 Guimarães

Coordenadas

41.443323, -8.293153
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Sociedade Martins Sarmento

guimarães

Descrição

A Sociedade Martins Sarmento é uma instituição cultural de natureza 
privada, sem fins lucrativos, que foi fundada em 1881 em homenagem 
ao arqueólogo vimaranense Francisco Martins Sarmento. A sua sede é 
um imponente edifício, em estilo neoclássico, projetado pelo arquiteto 
Marques da Silva, onde estão instalados o mais antigo Museu Arqueoló-
gico português e uma magnífica Biblioteca Pública, dotada de uma 
notável secção de livros acerca de Guimarães. O Museu Arqueológico 
da Sociedade Martins Sarmento, um dos espaços de referência da 
história da arqueologia em Portugal, foi fundado em 1885. Do seu 
acervo destacam-se materiais castrejos e romanos, fruto de escavações 
realizadas na região, especialmente das que tiveram lugar na Citânia de 
Briteiros. Desde 1888 que ocupa o espaço do claustro do antigo 
Convento de S. Domingos. O Museu reúne importantes coleções de 
arqueologia, numismática, etnografia e arte contemporânea. Em 2003 a 
Sociedade Martins Sarmento inaugura, em Briteiros, o Museu da Cultu-
ra Castreja. Neste museu, pode ser encontrado parte do espólio 
arqueológico da Citânia de Briteiros, do Castro de Sabroso e de outros 
sítios castrejos da região. 

Factos/curiosidades

- A Biblioteca da Sociedade Martins Sarmento dispõe de perto de cem mil 
volumes.

- No arquivo documental da Sociedade Martins Sarmento estão deposita
das cerca de trinta mil peças, sendo as mais antigas do século XII, com 
realce para uma importante colecção de pergaminhos e para o Foral de 
Guimarães de 1507.

Datas relevantes

1881 - A Sociedade Martins Sarmento é fundada em Guimarães em 
homenagem ao arqueólogo e etnógrafo vimaranense Francisco Martins 
Sarmento.
1888 - A sede da Sociedade Martins Sarmento ocupa o claustro gótico e 
o jardim do extinto Convento de S. Domingos e um imponente edifício 
concebido no início do séc. XX pelo Arquitecto Marques da Silva, cuja 
edificação foi concluída em 1967.

Morada

Rua Paio Galvão 
4814-509, Guimarães

Coordenadas

41.442730, -8.296664

8Património de Guimarães

Promotor: Financiado por:


