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LISTADO WIKIWAND 

http://www.wikiwand.com/pt/Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga#/Braga 

Pesquisar o Inventário do Património Arquitetónico 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2 

BRAGA  http://www.wikiwand.com/pt/Braga 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2 

HISTORIA:  https://es.wikipedia.org/wiki/Braga#Historia 
http://www.wikiwand.com/pt/Braga#/Hist%C3%B3ria 
http://www.wikiwand.com/pt/Hist%C3%B3ria_de_Braga 
 

INDICE de FICHAS. BRAGA 
01. Casa dos Paivas 

02. Arco da Porta Nova 

03. Cruzeiro das Carvalheiras 

04. Convento do Pópulo 

05. Senhor das Ânsias 

06. O Real / S. Jerónimo 

07. S. Frutuoso de Montelios 

08. Carcavelos 

09. Mosteiro de Tibaes 

10. Sao Bras do Carmo 

11. Sra do Carmo 

 

 

VILA VERDE  http://www.wikiwand.com/pt/Vila_Verde 

HISTORIA http://www.wikiwand.com/pt/Vila_Verde#Hist%C3%B3ria 
PATRIMONIO http://www.wikiwand.com/pt/Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga#Vila_Verde 

http://www.wikiwand.com/pt/Vila_Verde#Patrim%C3%B3nio 
 
 

INDICE de FICHAS. VILA VERDE 

12. Vila de Prado 

13. Ponte de Prado 

14. Sao Sebastiao 

15. Pelourinho de Prado 

16. Sta Mª dos Carvalhinhos 

17. Sao Tiago de Francelos 

18. Igreja de Moure 

19 Solar de Gondomil 

20. Torre do Penegate 

21. Sra da Penha 

22. Sao Miguel de Carreiras 

23. Portela das Cabras 

24. Riveira do Neiva 

25. Goaes 

 

Aplicação Móvel (App). iGeo Património 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SitePageContents.aspx?id=49fb54a7-4597-46ca-b6d1-78f824cdc7eb 
Através da aplicação iGeo-Património o SIPA oferece aos seus utilizadores o acesso aos conteúdos de inventário 
relativos a cerca de 30.000 edifícios e estruturas, conjuntos urbanos, espaços verdes, sítios e paisagens portugueses 
de interesse mundial, nacional, regional ou local. Esses conteúdos encontram-se estruturados em dois temas: 
Património Protegido e Património Não Protegido. 
 
 
A informação pode ser pesquisada de duas formas: através da opção “Perto de mim” ou da opção “Explore” 
(distrito, concelho e freguesia). Os resultados obtidos pela pesquisa permitem visualizar uma versão abreviada de 
cada registo de inventário de património, que inclui, para além de informação alfanumérica (Designação, 
Localização, Acesso, Tema IG e Proteção), fotografias e/ou desenhos (conforme a sua disponibilidade), ligações aos 
ficheiros de metadados e ao registo completo disponível no website www.monumentos.pt (Mais Detalhes).  
 

 
PAPALEGUAS https://www.wikiloc.com/hiking-trails/vm01-via-mariana-braga-s-pedro-de-goaes-albergue-45538206 
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Casa dos Paivas / Casa da Roda  IPA.00001917 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1917 
(41.5501, -8.42639) Casa unifamiliar com pátio e com ocupação densa do lote urbano. Tratamento 
das molduras dos vãos das portas e janelas e disposição geométrica das mesmas. 
Albergue de Peregrinos CAFJEC/Albergue Santiago.     Tel.: +351 253 215 165                                                                        

 
 

Arco da Porta Nova https://www.wikiwand.com/pt/Arco_da_Porta_Nova 

http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70320/ 

(41.55026, -8.42934) Foi uma das portas nas muralhas da cidade, rasgada em 1512, à época 
do Arcebispo de Braga, D. Diogo de Sousa.  
A sua atual feição data de 1772, por iniciativa do arcebispo D. Gaspar de Bragança, com 
projeto do arquiteto bracarense André Soares, num momento histórico em que a cidade 
rompia as antigas muralhas, expandindo-se.  
Encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1910.  
Junto encontra-se uma torre medieval, pertencente à muralha fernandina, e praticamente 
encoberta pelo casario. A entrada faz-se pelo Museu da Imagem.  

INDICE 

Cruzeiro do Campo das Carvalheiras 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20693 
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70319/ 
(41.54893, -8.42925) Arquitectura religiosa, maneirista. Cruzeiro de encruzilhada, com soco 
quadrangular, pedestal prismático, coluna de demarcada no terço inferior por elementos 
quadrilóbulos, e superiormente estriada, capitel coríntio e cruz arquiepiscopal com remates em ponta 
de diamante. O cruzeiro é praticamente igual ao Cruzeiro de Santa Ana, diferindo apenas na decoração 
das almofadas do pedestal e do terço inferior da coluna. Apresenta igualmente semelhanças com o 
Cruzeiro de Tibães (v. PT010303250008). O cruzeiro apresenta um excelente trabalho de cantaria 
lavrada, seguindo as proporções Serlianas para as colunas coríntias e a decoração de De Vries. 

Convento do Pópulo IPA.00006973 
(41.55195, -8.42867) Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Braga (São José de São Lázaro e São João do Souto) 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6973 
Arquitectura religiosa, maneirista, barroca, rococó e neoclássica. Convento 
composto por igreja de planta longitudinal, com estreito endonártex, nave única, 
capelas laterais profundas, capela-mor rectangular e torre sineira quadrangular 
adossada em eixo, duas torres sineiras quadrangulares, a ladear a fachada 
principal da igreja, e dependências conventuais de planta irregular, com claustro, 
desenvolvidas lateralmente à igreja. Fachadas da igreja e convento conjugando 
elementos barrocos e neoclássicos. Torre sineira adossada à fachada posterior da 
igreja, à semelhança do que se verifica em diversas igrejas da região de Braga. 
Interior da igreja de estrutura maneirista, com coberturas em abóbada de berço 

com caixotões de pedra. Decoração barroca, com o recurso ao revestimento integral de painéis de azulejos figurativos joaninos, 
retábulos laterais em barroco nacional e retábulo de Nossa Senhora das Dores tardo-barroco, conjugando elementos 
neoclássicos com barrocos, procurando simetria com os restantes retábulos laterais, nomeadamente através do recurso ao 
remate em arquivolta. O coro-alto apresenta guarda em talha, com baldaquino semelhante ao da Igreja de São Jerónimo de Real 
(v. PT010303370061). Retábulo do sub-coro neoclássico. Retábulo-mor misturando elementos rococós com neoclássicos. Alguns 
elementos decorativos, tais como os púlpitos e as guardas das capelas laterais são ainda maneiristas. Sacristia com lavabo 
barroco, ricamente decorado e retábulo relicário em barroco joanino, com moldura rococó. Interior do convento, com escadaria 
ricamente decorada com silhar de azulejos figurativos joaninos. Claustro maneirista, com arcaria de volta inteira, intercalada por 
pilastras coroadas por altos pináculos. A simplicidade da decoração exterior do convento, contrasta com a imponência da 
decoração interior, nomeadamente o constante recurso a painéis de azulejos figurativos joaninos e ao uso da talha dourada, 
ambos de excelente qualidade. Existência de pequeno endonártex na igreja, para acesso às torres sineiras da frontaria. Na 
capela-mor encontram-se dois arcossólios com os restos mortais de dois Arcebispos Bracarences, ambos armoriados e com 
cartela com inscrição. Todos os retábulos laterais são em barroco nacional, à excepção de um mais tardio, mas que procura usar 
elementos idênticos aos restantes, para manter a simetria. Alguns desses retábulos incorporam na sua estrutura as janelas da 
nave. Retábulo relicário da sacristia com moldura rocócó bastante exuberante, contrastando com o interior do nicho, com 
decoração barroca. 
 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1917
https://www.wikiwand.com/pt/Arco_da_Porta_Nova
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70320/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70320/
https://www.wikiwand.com/pt/Muralha
https://www.wikiwand.com/pt/1512
https://www.wikiwand.com/pt/Arquidiocese_de_Braga
https://www.wikiwand.com/pt/Diogo_de_Sousa,_bispo_do_Porto_e_arcebispo_de_Braga
https://www.wikiwand.com/pt/1772
https://www.wikiwand.com/pt/Gaspar_de_Bragan%C3%A7a
https://www.wikiwand.com/pt/Andr%C3%A9_Soares
https://www.wikiwand.com/pt/Monumento_Nacional
https://www.wikiwand.com/pt/1910
https://www.wikiwand.com/pt/Museu_da_Imagem
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=20693
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70319/
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70319/
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6973
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=162515
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Arco_da_porta_nova_Braga.jpg/640px-Arco_da_porta_nova_Braga.jpg
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/Images/SIPAImage.aspx?pid=264090
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Capela do Senhor das Ânsias  IPA.00000038 

(41.55233, -8.43246) (Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Braga (Maximinos, Sé e 
Cividade) 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=38 
Arquitectura religiosa, barroca. Capela de planta longitudinal de uma só nave, fachada principal 
rematada por frontão contracurvado, com portal de verga curva encimado por frontão 
triangular. Fachada revestida a azulejos oitocentistas de padrão religioso e retábulo-mor 
também oitocentista. Inscrição com memória construtiva percorrendo todo o entablamento. 
 

 
 

INDICE 

Convento de São Francisco / Igreja de Real / Igreja de São Jerónimo 

IPA.00006974 http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6974 
(41.56019, -8.43912) Arquitectura religiosa, barroca e rococó. Convento composto por igreja 
de planta longitudinal, com endonártex, nave única e capela-mor rectangular, em eixo, com 
capela em cruz grega, adossada lateralmente e dependências conventuais de planta 
irregular. Igreja com fachada principal, enquadrada por pilastras nos cunhais rematada por 
frontão contracurvado com edícula ao centro. Três vãos de arco de volta perfeita abrem-se 
no primeiro registo e janelão rectangular ladeado por edículas, no segundo, separadas por 
faixa de pedra com a pedra de armas da Ordem Franciscana. Endonártex com azulejos de 
padrão seiscentistas, possivelmente reaproveitados da anterior construção. A fachada 
principal segue o mesmo modelo arquitectónico das igrejas franciscanas, apresentando 
semelhanças à do actual edifício da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos (v. 

PT010302140070), obra de meados do séc. 18, também ela pertencente a um antigo convento franciscano. Interior 
com coberturas em abóbada de berço, com pavimento em laje de cantaria, com taburnos de madeira, na nave. 
Retábulos laterais, rococós e barroco joanino. Retábulo-mor barroco joanino. Cadeiral quinhentista, reaproveitado 
da Sé de Braga. Dependências conventuais bastante simples, desprovidas de elementos decorativos, com pequena 
loggia, com cobertura interior em abóbada de aresta. Adossada à igreja encontra-se a famosa Capela de São 
Frutuoso, encorporada na igreja, a quando da reconstrução do convento no séc. 18. O cadeiral do coro-alto é um dos 
três exemplares quinhentistas existentes em Portugal, que ainda hoje se conservam. A obra de talha dos retábulos, 
atribuída a dois dos grandes vultos bracarenses, é de excelente qualidade, destacando-se dois dos retábulos laterais, 
que se prolongam por todo o pé direito da nave, emoldurando os janelões. O retábulo-mor apresenta a mesma 
disposição da imaginária da fachada principal. A sacristia conserva por cima do arcaz uma retábulo relicário em talha 
dourada 
 

Capela de São Frutuoso de Montélios / Capela de São Salvador de Montélios 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1903 

(41.56049, -8.43858) Capela funerária visigótica e moçárabe, de planta centralizada, em 
cruz grega, exteriormente rectilínea e interiomente com os braços N., S. e E. semicirculares, e 
braço O. e cruzeiro quadrangular. Fachadas animadas por arcadas cegas, em arcos de volta 
perfeita e arcos quebrados. Torre do cruzeiro com banda lombarda em arcos de ferradura 
alternados com arcos quebrados. No interior, os braços são delimitados por triplas arcadas 
em ferradura, que originalmente, se estenderiam e percorreriam os braços semicirculares. 
Coberturas em madeira com travejamento à vista, nos braços e cúpula semiesférica no 

cruzeiro. A primitiva edificação visigótica segue o modelo bizantino da cruz grega, com torre elevada sobre o cruzeiro, idêntico 
ao mausoléu de Gala Placídia, em Ravena. Segundo alguns autores, os braços de planta semicircular, triplas arcadas, em 
ferradura e a presença geometrizante das arcadas cegas e da banda lombarda, denotam a influência moçárabe. Utilização de 
frisos em calcário de Coimbra, contrastando com o granito, com decoração de rosetas de seis pontas, à semelhança do que 
acontece na Igreja de São Torcato (v. PT010308650017), em Guimarães *1. No interior a decoração dos capitéis das triplas 
arcadas é igual ao friso que remata as pilastras do cruzeiro. 

INDICE 

 

 

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=38
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6974
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1903
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Capela de Carcavelos / Capela do Senhor das Angústias  IPA.00006977 

(41.56753, -8.4384) Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Real, Dume e Semelhe 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6977 
Arquitectura religiosa maneirista, neoclássica. Capela de planta longitudinal, de uma só nave e 
torre sineira adossada lateralmente. Fachada principal rematada por cruz sobre acrotério, com 
portal de verga recta, encimado e ladeado por óculos circulares. Apresenta bastantes 
semelhanças com a Capela de Senhora do Socorro, em Adaúfe, Braga. Retábulo-mor neoclássico, 
de talha dourada e policromada.. 
 

INDICE 

Igreja e Mosteiro de Tibães  IPA.00001151 

(41.55592, -8.4792) Portugal, Braga, Braga, Mire de Tibães 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1151 
Arquitectura religiosa, maneirista, barroca e rococó. Mosteiro beneditino 
masculino composto por igreja com endonártex, e dependências monacais 
adossadas, com dois claustros e quatro pátios, evoluindo 
perpendicularmente à igreja, e cerca. Igreja de planta longitudinal 
composta por nave única com coro-alto iluminado por amplos janelões, 
capela-mor mais estreita e baixa, capelas colaterais intercomunicantes, 
torres sineiras levemente recuadas relativamente à fachada principal e 
sacristia adossada ao alçado lateral direito. Fachada principal com 
estrutura maneirista, baseada nos tratados de Vignola, com corpo central 
ladeado por aletas e remate em frontão triangular, existindo um jogo 
entre linhas rectilíneas e curvas, com semelhanças nítidas com o Mosteiro 

beneditino de Santo Tirso (v. PT011314220005). Fachadas laterais rasgadas por janelas em capialço, que iluminam intensamente 
o interior. Interior muito decorado com retábulos, molduras e sanefas de talha dourada do barroco nacional, joanino e rococó, 
com cobertura em abóbada de canhão em caixotões. Existência de órgão no lado do Evangelho, junto ao coro-alto, também 
semelhante ao do Mosteiro de Santo Tirso e dois púlpitos confrontantes. Dependências monacais evoluem em redor de dois 
claustros e pátios de plantas quadradas e rectangulares, de dois pisos, sendo o Claustro do Cemitério marcado por arcadas e o 
segundo piso fechado, possuindo salas de grande interesse, com coberturas de madeira formando painéis geométricos e 
revestimento azulejar de padrão ou historiado, do período rococó. Possui inúmeras afinidades no campo decorativo com o 
Mosteiro de Rendufe (v. PT010301180004), São Miguel de Refojos de Basto (V. PT010304140002) e Santa Marinha da Costa (v. 
PT010308120020), revelando a mobilidade dos artistas e mestres de obras, nomeadamente Frei José de Santo António Vilaça, 
que imprimiu uma grande unidade decorativa entre todos eles, obedecendo a esquemas iconográficos e estruturais rígidos, 
impostos pelos estatutos reformados da Ordem. Mosteiro beneditino que mantém a cerca e algumas dependências em relativo 
bom estado, bem como parte da decoração original, dos períodos barroco e rococó, com predominância do último, não 
contrastando, contudo, com os vestígios remanescentes da talha e escultura do estilo nacional. Existência de claustros e pátios, à 
volta dos quais se organizava a vida comunitária, sendo, dos conventos beneditinos existentes no N. do país, o que possui mais 
quadras internas, definidoras de espaço, o que se prenderá com o facto de ser casa-mãe da Ordem, em Portugal. O adro da 
igreja é constituído por alta plataforma com acesso por escadaria lateral, que acede igualmente à portaria do Convento. 

Aqueduto do Mosteiro de Tibães   IPA.00033911 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=33911 
Aqueduto de construção setecentista para abastecimento a edifício religioso. 

Cruzeiro de Tibães  IPA.00000210 
Arquitectura religiosa, maneirista. Cruzeiro de caminho, assente em 
plataforma quadrangular, com plinto paralelepipédico, sobre o qual o 
fuste coríntio e cruz latina. Apresenta semelhanças decorativas com 

os Cruzeiros de Santa Ana (v. PT010303420007) e do Campo das Hortas (v. PT010303520227), ambos 
em Braga. O fuste do cruzeiro ostenta, no terço inferior, folhas estilizadas, a esfera é gomeada e, nas 
faces do plinto, surge decoração cartolada, que, na voltada aos peregrinos, apresenta o escudo da 
Ordem beneditina. Este é suportado por quatro leões. A plataforma de acesso é truncada nos 
ângulos por plintos encimados por bola. 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=210 

INDICE 

 

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6977
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Capela de São Brás do Carmo  IPA.00001093 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1093 

Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Merelim (São Pedro) e Frossos 
(41.58263, -8.45391) Arquitectura religiosa, barroca. Capela barroca de planta longitudinal de 
uma só nave e torre sineira adossada lateralmente. Fachada principal rematada por cornija de 
coroamento contracurvada, portal de verga recta ladeado por 
janelas rectangulares e encimado por nicho e óculo circular. 
 

 
00351 963 618 670 
00351 936 447 813 

Albergue de de Merelim 

(41.58152, -8.45356) 

 

 

Capela de Nossa Senhora do Carmo  IPA.00005325 

(41.58606, -8.45559) Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Merelim 
(São Paio), Panoias e Parada de Tibães 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=5325 
Arquitectura religiosa, maneirista. Capela maneirista rectangular abobadada, 
de fachada em empena e portal de verga recta com pilastras suportando 
nicho definido por pilastras e aletas coroado por frontão triangular, 
albergando a imagem da padroeira. Fonte, maneirista, de espaldar 
rectangular com cornija e frontão curvo, com tanque rectangular. 

INDICE 
 

Cámara de Vila Verde. Cultura 

 

Freguesía da Vila de Prado  https://www.jfviladeprado.pt/index.php/pages/page/1 

Casa da Pereira IPA.00001113                 
Casa da Botica (lugar de São Sebastião) 
Igreja da Vila 

Paços do Concelho / Casa dos Vasconcelos   IPA.00001137 
Capela de Nossa Senhora do Bom Sucesso 

Casa das Fontainhas   IPA.00000082 
Fonte de Santo António (Prado) 
Capela de Sto Amaro 

Historia 
INDICE 

 

Ponte do Prado  IPA.00001250 

(41.59582, -8.46299) Portugal, Braga, Braga, União das freguesias de Merelim (São 
Paio), Panoias e Parada de Tibães 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1250 
Arquitectura comunicações e transportes, seiscentista. Ponte de tabuleiro horizontal 
com duas rampas sobre nove arcos desiguais redondos e quebrados. Sobre o 
talhante que se situa entre os dois arcos centrais existe um varandim com duas 
bancadas de cantaria encimadas por pedras de armas e inscrições. 

 
 
 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1093
http://www.jf-merelimsaopedroefrossos.com/
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https://www.jfviladeprado.pt/index.php/pages/page/18
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1137
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http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=82
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Capela de São Sebastião  IPA.00017300 

Portugal, Braga, Vila Verde, Vila de Prado 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=17300 
Arquitectura religiosa, barroca e neoclássica. Capela de planta longitudinal, de nave única 
e capela-mor, com torre sineira, quadrangular, e sacristia, rectangular, adossados 
lateralmente. A fachada principal segue um desenho bastante difundido na região de 
Braga, nomeadamente o frontão triangular, de remate, com edícula no tímpano, e portal 
com frontão de volutas, interrompido por concha, ladeado por janelas, rectangulares, 
encimadas por frontão de volutas. Retábulos neoclássicos. 

 

Pelourinho de Prado  IPA.00000212 

Portugal, Braga, Vila Verde, Vila de Prado 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=212 
Arquitectura político-administrativa e judicial, quinhentista. Pelourinho de bloco prismático, com 
soco quadrangular de dois degraus, fuste cilíndrico e com remate prismático, ostentando elementos 
heráldicos, e encimado por cones coroados por semi-esferas. O pelourinho possuio coluna de fuste 
cilíndrico, de inspiração toscana, onde assenta capitel ornado por elementos fitomórficos. No 
remate, surgem as armas nacionais, a esfera armilar e as armas dos donatários da vila, os Sousa. 

 
Igreja Paroquial de Vila de Prado / Igreja dos Carvalhinhos / Igreja de Santa Maria 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=17299 

Arquitectura religiosa, barroca e neoclássica. Igreja paroquial de planta longitudinal, com nave 
única, capela-mor mais estreita, em eixo e torre, salão e sacristia adossados lateralmente. 
Fachada principal rematada por frontão triangular, com portal rectangular encimado por frontão 
interrompido de volutas, encimado por edícula cerrada por vidraça ladeada por dois janelões. 
Cunhais coroados por pináculos. Decoração interior sanefas barrocas, retábulos laterais com 
mistura de elementos barrocos e neoclássicos e retábulo-mor neoclássico, ainda com alguma 
predominância de concheados rococós no remate. 

 
INDICE 

 

Capela de São Tiago de Francelos 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1723 

Arquitectura religiosa, maneirista. Capela maneirista, alpendrada, com planta 
longitudinal de uma só nave e sacristia adossada lateralmente. Fachada principal 
com sineira e cruz na empena, portal de verga recta. Decoração interior com 
retábulo-mor em talha. Exemplar rústico de capela alpendrada, possui no interior 
algumas peças de arte sacra interessantes. De salientar, também, a existência 
sobre o fecho do arco triunfal um capitel esculpido em folhas de acanto que 
poderá indiciar a antiguidade do local de culto. 

 

MOURE         https://www.wikiwand.com/pt/Moure_(Vila_Verde)#/Patrim%C3%B3nio 

Igreja de Moure  IPA.00000366 
Portugal, Braga, Vila Verde, Moure 
Arquitectura político-administrativa e judicial, quinhentista. Pelourinho de pinha 
piramidal, com soco quadrangular de dois degraus, de onde evolui base quadrangular 
e fuste cilíndrico, encimado por pináculo piramidal. Pelourinho muito simples, 
ostentando as armas do arcebispo de Braga. 
Pelourinho – Jardim do Solar de Gondomil 

Igreja Paroquial de Moure / Igreja de São Martinho. Igreja de Moure 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=9085 

A Carranca https://www.moure.pt/online/index.php/galeria/locais-interesse/30-carranca 

http://www.cm-vilaverde.pt/web/cultura/freguesias 
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Cruceiros 

 Av. Padre Mario. Av. da Nacional 
 
 
Solar e Pelourinho de Gondomil 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1127 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=366 

 
 
 
 
 

INDICE 

 
 

San Miguel de Carreiras  
http://cm-vilaverde.pt/web/cultura/freguesias/-/asset_publisher/7fhsmyqvOtGN/content/la-1?inheritRedirect=false 

https://www.wikiwand.com/pt/Carreiras_(S%C3%A3o_Miguel)_e_Carreiras_(Santiago) 
 

Torre de Penegate / Torre de D. Egas Pais  IPA.00001135 
Portugal, Braga, Vila Verde, União das freguesias de Carreiras (São Miguel) e Carreiras (Santiago) 
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1135 
Arquitectura militar, medieval. Exemplo típico da casa - torre medieval. Tornou-se no mais nobre e 
evidente sinal do senhorio sobre uma terra. 
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-
patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71729/ 
https://www.wikiwand.com/pt/Torre_de_Penegate 

https://www.wikiwand.com/pt/Torre_de_Penegate#/Hist%C3%B3ria 
A primitiva toponímia do lugar foi “Penela”, sendo o de “Penegate” 

utilizado desde 1064. Por essas razões, os estudiosos acreditam que o topónimo esteve 
associado, em suas origens, à ocupação deste afloramento rochoso elevado, de difícil acesso 
(“penha” ou “pena”), embora não haja informações ou vestígios sobre a sua primitiva defesa, 
em posição dominante sobre o território envolvente, possivelmente uma torre em estilo 
românico erguida por D. Egas Pais de Penegate, valido do Conde D. Henrique de Borgonha. 

 
INDICE 
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Capela Nossa Senhora da Penha  IPA.00030655 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30655 
Arquitectura religiosa, seiscentista 

Cruceiro 
 
Alminhas 
 
 

 
 
 
 

Igreja Paroquial de Carreiras / Igreja de São Miguel IPA.00030656  

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=30656 

https://www.allaboutportugal.pt/es/vila-verde/religion/igreja-de-carreiras-sao-miguel 
 
 

 
 

INDICE 
 

Uniao de Fregesías da Ribeira do Neiva 
http://www.cm-vilaverde.pt/web/cultura/freguesias 
 

Portela das Cabras  
Historia: https://www.wikiwand.com/pt/Portela_das_Cabras#/Hist%C3%B3ria 
Rua Monsenhor Aloísio Avelino de Sousa 

Igreja Paroquial e Torre dos Sinos   

Cruceiro 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte da 
Carranca 

https://www.allaboutportugal.pt/es/vila-verde/religion/igreja-paroquial-de-portela-das-cabras 
 

Alminhas e Cruzeiro. Rua Portela do Meio 
 

                  Antiga Casa da Câmara – Rua de Fontelo 
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Goaes 
Igreja de Goaes  
https://www.allaboutportugal.pt/es/vila-verde/religion/igreja-de-goaes 

 

Cruceiro de Goaes  
 

Sr do Bom Fin 

 
 

INDICE 
 
 

 
 

Sra da Conceiçao 
Solar dos Espergueiras  (Quinta do Montinho) 

Ponte Romana do Rio Neiva 

                      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uniao de Fregesías da Ribeira do Neiva 

https://www.wikiwand.com/pt/Ribeira_do_Neiva 
Ribeira do Neiva (oficialmente: União das Freguesias da Ribeira do Neiva), é uma freguesia portuguesa do concelho 
de Vila Verde, com 33,59 km² de área e 3807 habitantes (2011). A sua densidade populacional é de 113,3 hab/km².  

História  
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias 
de : 
Duas Igrejas, https://www.wikiwand.com/pt/Duas_Igrejas_(Vila_Verde)#/Hist%C3%B3ria 
Rio Mau, https://www.wikiwand.com/pt/Rio_Mau_(Vila_Verde)#/Hist%C3%B3ria 
Goães, https://www.wikiwand.com/pt/Go%C3%A3es_(Vila_Verde)#/Hist%C3%B3ria 
Godinhaços,  https://www.wikiwand.com/pt/Godinha%C3%A7os# 
Pedregais, https://www.wikiwand.com/pt/Pedregais 
Azões https://www.wikiwand.com/pt/Az%C3%B5es 
Portela das Cabras. https://www.wikiwand.com/pt/Portela_das_Cabras 
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ID WIKIWAND Categoria Freguesia Coordenadas Imagem  

74114  
Castro de Barbudo ou 

Monte do Castelo  
Arqueologia  Barbudo  

41.65429475° N 

8.46568119° O  
 

70728  Pelourinho de Moure  
Arquitectura 

civil  
Moure  

41.643746° N 8.48276° 

O  
 

74548  Pelourinho do Prado  
Arquitectura 

civil  
Vila de Prado  

41.597202° N 8.463846° 

O  

 

71729  Torre de Penegate  
Arquitectura 

militar  

São Miguel de 

Carreiras  

41.65882222° N 

8.49197222° O  

 

70747  
Antigos Paços do 

Concelho de Prado  

Arquitectura 

civil  

São Miguel do 

Prado  

41.599969° N 8.472619° 

O  
 

Mais imagens 

74549  
Casa da Botica (Lugar 

de São Sebastião)  

Arquitectura 

civil  
Vila de Prado  

41.69733066° N 

8.43334837° O  

 
Mais imagens 

70616  Ponte do Prado  
Arquitectura 

civil  
Vila de Prado  

41.595523° N 8.462854° 

O  
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http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.643746_0_0_N_8.48276_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BPelourinho+de+Moure%5D%5D
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http://www.wikiwand.com/pt/Pelourinho_do_Prado
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
http://www.wikiwand.com/pt/Vila_de_Prado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.597202_0_0_N_8.463846_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BPelourinho+do+Prado%5D%5D
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.597202_0_0_N_8.463846_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BPelourinho+do+Prado%5D%5D
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/71729/
http://www.wikiwand.com/pt/Torre_de_Penegate
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_militar
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http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70747/
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
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https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Casa_dos_Vasconcelos?uselang=pt
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http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
http://www.wikiwand.com/pt/Vila_de_Prado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.69733066_0_0_N_8.43334837_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BCasa+da+Botica%5D%5D+%28Lugar+de+S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%29
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.69733066_0_0_N_8.43334837_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BCasa+da+Botica%5D%5D+%28Lugar+de+S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o%29
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Casa_da_Botica?uselang=pt
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-classificacao/geral/view/70616/
http://www.wikiwand.com/pt/Ponte_do_Prado
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
http://www.wikiwand.com/pt/Arquitectura_civil
http://www.wikiwand.com/pt/Vila_de_Prado
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.595523_0_0_N_8.462854_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BPonte+do+Prado%5D%5D
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Braga&params=41.595523_0_0_N_8.462854_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BPonte+do+Prado%5D%5D


FICHAS de PATRIMONIO VMLG.01. Braga - Goaes 

Vila Verde. Património  

 Ver artigo principal: Lista de património edificado em Vila Verde 

 Ponte de Rodas em Ponte (São Vicente) (classificada como Monumento Nacional, Decreto 16-06-

1910, DG nº 136 de 23 Junho 1910). 

 Ponte de Prado (classificada como Monumento Nacional por Decreto de 1910). 

 Citânia de São Julião em Ponte (São Vicente) (classificada como Imóvel de Interesse Público, Decreto 

nº 28/82, DR, 1ª Série, nº 47, de 26 fevereiro 1982). 

 Torre de Penegate em Carreiras (São Miguel (classificada como Imóvel de Interesse Público, 1990) 

 Torre e Casa de Gomariz em Cervães (classificada como Imóvel de Interesse Público, 2019) 

Por classificar  

 Igreja românica de Pedregais. 

 Conjunto de mamoas e alguns menires dos montes de Borelho e do Moinho Velho nas freguesias de 

Gondiães, Pico de Regalados, Mós, Codeceda, Carreiras, Duas Igrejas, Godinhaços, Pedregais, Portela das 

Cabras e Dossãos. 

 Fojo do Lobo em Gondomar 

 Espigueiro de São Martinho de Valbom 

 Comenda de Oriz da Ordem de São Bento de Avis, e outros... 
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