
 

Guimarães – o que ver e visitar  
 
 

 
Guimarães é uma cidade no Distrito de Braga, região Norte e subregião do Ave . 
 
É sede de um município com 241,05 km² de área e subdividido em 69 freguesias, sendo que a maioria da população 
reside na cidade e na sua zona periférica. O município é limitado a norte pelo município de Póvoa de Lanhoso, a leste 
por Fafe, a sul por Felgueiras, Vizela e Santo Tirso, a oeste por Vila Nova de Famalicão e a noroeste por Braga. 
 
É uma cidade histórica, com um papel crucial na formação de Portugal, e que conta já com mais de um milénio desde a 
sua formação, altura em que era designada como Vimaranes 
 

Guimarães é uma das mais importantes cidades históricas do país, sendo o seu 
centro histórico considerado Património Cultural da Humanidade, tornando-a 
definitivamente um dos maiores centros turísticos da região. As suas ruas e 
monumentos respiram história e encantam quem a visita. 
 
A Guimarães actual soube conciliar, da melhor forma, a história e consequente 
manutenção do património com o dinamismo e empreendedorismo que 
caracterizam as cidades modernas. 
 
Guimarães é muitas vezes designada como "Cidade Berço", devido ao facto aí ter 
sido estabelecido o centro administrativo do Condado Portucalense por D. 
Henrique e por seu filho D. Afonso Henriques poder ter nascido nesta cidade e 
fundamentalmente pela importância histórica que a Batalha de São Mamede, 
travada na periferia da cidade em 24 de Junho de 1128, teve para a formação da 

nacionalidade. Contudo, as necessidades da Reconquista e de protecção de territórios a sul levou esse mesmo centro 
para Coimbra em 1129. 
 
Os "Vimaranenses" são orgulhosamente tratados por "Conquistadores", fruto dessa herança histórica de conquista 
iniciada precisamente em Guimarães.  
 
 
 

Património 
A cidade de Guimarães inclui o sítio Centro Histórico de Guimarães, Património Mundial da UNESCO. 
 
O papel de Guimarães desempenhado na formação da nacionalidade portuguesa confere-lhe uma singularidade, muito 
marcada no contexto turístico nacional, um estatuto simbólico que mantém desde há séculos. Primeira capital do 
Condado Portucalense e do país é uma das mais importantes memórias vivas, da afirmação e independência de Portugal. 
Este facto, aliado à classificação do Centro Histórico de Guimarães como Património Cultural da Humanidade em 2001, 
desempenha um papel fundamental na diferenciação de Guimarães como atracção turística no contexto dos circuitos 
de turismo cultural no Noroeste Peninsular. 
 
Podemos salientar os seguintes locais como de particular interesse: 
 
 



Arquitectura religiosa 
  

Igreja de São Miguel do Castelo do primitivo edifício da Igreja de Nossa Senhora 
da Oliveira pouco resta. Albergou a Colegiada de Santa Maria de Guimarães, uma 
das instituições religiosas mais importantes da Baixa Idade Média portuguesa. D. 
João I mandou edificar o actual edifício, em finais do século XIV, como paga pela 
sua vitória na Batalha de Aljubarrota.[52] Tem uma importância acrescida para os 
Vimaranenses, já que esta é a santa padroeira da cidade.  
A Capela de São Miguel do Castelo é uma capela tardo-românica, construída no 
século XIII, onde segundo a lenda terá sido baptizado D. Afonso Henriques.[53]  
Capelas dos Passos da Paixão de Cristo  

 No Convento de Santa Clara, situa-se a actual Câmara Municipal de Guimarães.  
 Igreja da Misericórdia  
 Igreja de São Pedro  
 A Igreja de São Domingos, de estilo gótico, foi mandada construir pela ordem dominicana.  
 Igreja e Convento das Domínicas  
 O Convento de São Francisco construído no início do século XV, foi alterada no século XVII. Apenas o portal e a 
cabeceira conservam o seu carácter gótico primitivo. Na capela-mor tem ainda interessantes retábulos de talha 
dourada e azulejos historiados do início do século XVIII, retornando cenas da vida de Santo António.  
 Igreja de Nossa Senhora da Consolação e Santos Passos (conhecida vulgarmente por Igreja de São Gualter);  
Na descida da penha, inserida num percurso de montanha, encontra-se o Mosteiro de Santa Marinha da Costa, 
convertida em Pousada, por projecto de Fernando Távora.  
Igreja de Serzedelo (Monumento Nacional)  
O Santuário da Penha  
 

Arquitectura civil 
  
Vista do TouralA cidade de Guimarães apresenta uma riquíssima variedade na sua arquitectura civil, nela 
sobressaindo-se o Paço dos Duques de Bragança, construído no século XV por D. Afonso, 1.º duque de Bragança, e que 
devido ao seu posterior abandono seria reconstruído na década de 1930. 
 
A Rua de Santa Maria, de origem medieval, era zona privilegiada da elite vimaranense, ligando antigamente a Zona do 
Castelo à Colegiada de Guimarães na praça da Oliveira, mas actualmente começa no Largo do Carmo, onde despontam a 
casa onde morreu Francisco Martins Sarmento, a Igreja do Carmo e o seu chafariz central. 
 
Descendo essa rua acedemos à zona central da zona histórica onde se encontram a Praça de Santiago, ladeada de 
casas antigas, de sacadas rematadas pelo tradicional alpendre, guardando um cunho medieval acentuado e a Praça da 
Oliveira, onde pode-se admirar a Igreja de Nossa Senhora da Oliveira e o Padrão do Salado. Estas duas praças são 
conhecidas localmente por serem o centro da movida vimaranense, devido à concentração de bares que se estende 
pelas praças e arruamentos periféricos. Como elemento de ligação, existem os Antigos Paços do Concelho, onde se 
localiza o actual Museu de Arte Primitiva Moderna. 
 
A Casa da Rua Nova, situada na actual Rua de Egas Moniz, que alberga actualmente o Gabinete Técnico Local. 
 
Na Casa dos Lobos Machado, situa-se a Associação Comercial e Industrial de Guimarães. 
 
O Largo do Toural (conhecido como a "sala de visitas" da cidade e assim chamado por ter sido inicialmente construído 
como uma feira de venda de gado), é actualmente com o conjunto das praças da Oliveira e de Santiago, considerado 
popularmente como o centro da cidade. É ladeado de casas antigas com telhados de águas furtadas, janelas enormes 
que ocupam toda a fachada e belas grades de ferro forjado. 
 
A Rua D. João I, antiga Rua dos Gatos, foi uma das primeiras ruas a existir fora do perímetro amuralhado e servia de 
ligação à antiga estrada para o Porto.[4] 
 
  
 



 
 
Praça de Santiago - vista em direcção à praça da Oliveira, 
para lá dos arcos sob o museu de Arte Primitiva ModernaO 
Palácio Vila Flôr, até finais do século XIX, situado até 
princípios do século XX nos arrabaldes da cidade, foi onde 
primeiramente se situou a Universidade do Minho e onde 
actualmente se situa o Centro Cultural Vila Flor. 
 
O Parque da Cidade, é o maior espaço verde da cidade. 
 
Fora da área urbana pode-se encontrar o Campo da Ataca, 
onde se terá iniciado a Batalha de São Mamede. Sobranceira 
à cidade, o monte da Penha é um aprazível sítio de onde se 
pode desfrutar de uma panorâmica do concelho e concelhos 
envolventes. Merece aí destaque a igreja projectada por José 

Marques da Silva ou estátua de Pio IX, situada no ponto mais alto do concelho. Gravado numa rocha, observa-se um 
baixo-relevo dos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Deva-se ainda referir o busto sobre pedestal de José 
de Pina e a imagem de São Cristóvão, enquadrada no alto de um rochedo. 
 

 Arquitectura militar 
O Castelo de Guimarães foi mandado construir no 
século X pela Condessa Mumadona para defender a 
população dos ataques dos muçulmanos, tendo ainda 
sido construído posteriormente às Muralhas de 
Guimarães. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arqueologia 
  
Vista panorâmica da Citânia de BriteirosA Citânia de Briteiros, classificada como Monumento Nacional desde 1910 é 
um dos monumentos nacionais mais importantes da cultura castreja, sendo escavada, desde finais do século XIX, pelo 
arqueólogo Francisco Martins Sarmento, até à actualidade, sendo a sua preservação assim como da Citânia de 
Sabroso, responsabilidade da Sociedade Martins Sarmento. 
 
A Estação arqueológica da Penha, situada na montanha da Penha próxima à cidade, compreende vestígios de um 
povoado permanente inserido cronologicamente entre o Calcolítico Final e o Bronze Inicial.[54] 
 
A Ara de Trajano, localizada na vila de Caldas das Taipas é uma lápide de tipo invocativo, dedicada a Trajano.[55] 
 
De se referir ainda a presença, dispersa pelo concelho, de vários castros e vestígios arqueológicos menores. 
 
 
 
 
 
 



 

Tradições e festividades 
 
As Festas Gualterianas, em honra de São Gualter, decorrem desde 1906 sempre no primeiro fim-de-semana de 
Agosto. Nos últimos anos, a Câmara Municipal tem assumido a organização das festividades através de uma comissão 
presidida pelos vereadores da Cultura e outras instituições, nomeadamente a Associação Comercial e Industrial de 
Guimarães e a Associação Recreativa da Marcha Gualteriana. Estas festas são marcadas pelo Cortejo do Linho e pela 
Batalha das Flores. Por fim, como é tradição, a Marcha Gualteriana encerra as festas.  
 
As Nicolinas são Festas de Estudantes de Guimarães, celebradas em honra de São Nicolau de Mira. Iniciam-se a 29 
de Novembro e terminam a 7 de Dezembro. São compostas por vários números: o Pinheiro e Ceias Nicolinas (o número 
mais concorrido onde os participantes, após um jantar pelos restaurantes da cidade, desfilam pelas ruas de Guimarães 
entoando os Toques Nicolinos ao som dos bombos e das caixas), as Novenas, as Posses, o Pregão Académico 
Vimaranense, as Maçãzinhas, as Danças de São Nicolau, o Baile da Saudade e a Roubalheira. Ultimamente tem vindo a 
ser defendida a candidatura das Festas Nicolinas a Património Oral e Imaterial da Humanidade.[18][19]  
 
A Festa de Santa Luzia acontece anualmente a 13 de Dezembro, junto à capela de Santa Luzia, na Rua Francisco 
Agra. Associada a esta festividade está a tradicional venda de bolos, confeccionados com farinha de centeio e açúcar, 
designados como Sardões e Passarinhas, com óbvias conotações sexuais. Segundo a tradição, os rapazes deveriam 
oferecer o Sardão, de forma fálica, à rapariga que, estando interessada em namorar, lhe deveria retribuir com uma 
Passarinha.[20]  
 
A Romaria Grande de São Torcato, chamada ainda por muitos como a maior romaria do Minho, acontece anualmente 
em Julho, na vila de São Torcato. Tem normalmente a duração de quatro dias e a particularidade da procissão em 
honra de São Torcato serem enfeitados a cetim. 


