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Het plein Largo da Oliveira (Olijfboomplein) dankt zijn naam aan een eeuwenoude olijfboom, die op deze locatie is
geplant. Dit plein, dat omgeven wordt door karakteristieke noordelijke huizen, is een ideaal beginpunt voor een
wandeling door de stad. Maar op het plein zelf zijn ook enkele interessante zaken te bekijken: aan de oostkant van
het plein staat een eigenaardig gotisch prieelachtig tempeltje, dat in de regeringsperiode van D. Afonso IV is
neergezet en de Slag bij Salado herdenkt. Tijdens deze slag in 1340 hebben de Portugezen en de Castilianen samen
de troepen van het Moorse koninkrijk Granada overwonnen.
Daarachter staat de kerk Igreja de Nossa Senhora de Oliveira (of Igreja de Nossa Senhora da Colegiada). Het is het
eerste gotische monument dat in de provincie Minho is gebouwd onder auspiciën van D. João I om de vervulling van
een overwinningswens te gedenken, tijdens de Slag bij de Aljubarrota (1385) tegen de troepen van Castilië. De
klokkentoren, die losstaat van de kerk, heeft Manuelijnse kenmerken en stamt dus uit een later tijdstip. Tot het
College van Nossa Senhora da Oliveira behoorden belangrijke mannen zoals Pedro Hispano, een arts en filosoof, die
paus werd onder de naam Johannes XXI. In de sierlijke kloostergang is het Museu Alberto Sampaio gevestigd, dat een
belangrijke collectie zilverwerken heeft uit de Middeleeuwen en de Renaissance. Bijzonder is de zilveren retabel uit
de 14e eeuw, die uniek is in Portugal, en een strijdgewaad dat D. João I op het slagveld aanhad tijdens de Slag bij
Aljubarrota.
Aan de noordkant van het plein staat het middeleeuwse gemeentegebouw (Paços do Concelho), afgewerkt met een
sculptuur in steen, die volgens de overlevering Guimarães voorstelt. Daaronder leiden de gotische arcades naar het
plein Largo de São Tiago, één van de meest karakteristieke publieke locaties van de stad.
U kunt nog kiezen om het plein Largo da Oliveira te verlaten richting het ruime en harmonieuze plein Largo do
Toural, om van daaruit het museum Museu Martins Sarmento te bezoeken. Dit museum ligt in de middeleeuwse
kloostergangen van Mosteiro de São Domingos. Er worden onder andere archeologische stukken, die gevonden zijn
bij opgravingen bij Citânia de Briteiros, gelegen op 10 km van Guimarães, en ook belangrijke stukken die terug te
voeren zijn tot het IJzertijdperk tentoongesteld.
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