Sé de Braga
SOBRE
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A primeira catedral, mais antiga que o país.A Sé de Braga foi a primeira catedral portuguesa, erigida várias décadas
antes da fundação do país. Começou a ser construída no final do século XI, e foi sendo sagrada e dedicada à Virgem
Maria pelo bispo D. Pedro em sessão solene no dia 28 de agosto de 1089. Rivalizava em poder com a Sé de Santiago
de Compostela e é o ex-libris da cidade. D. Henrique e D. Teresa, pais do primeiro rei de Portugal, encontram-se
sepultados na Capela dos Reis.Também designada como Catedral de Santa Maria de Braga, nela se conservam
testemunhos artísticos dos seus mais de nove séculos de história. Do estilo românico inicial conservam-se a Porta do
Sol, a planta com deambulatório, o pórtico principal e a absidíola do claustro de Santo Amaro, cujos arquitetos foram
os prelados do Mosteiro de Cluny (França), São Geraldo e Maurício Brudino. No século XV, o estilo gótico impôs-se na
construção da galilé de entrada no templo. No interior, podemos encontrar um túmulo em madeira, de talhe góticoflamengo, pertencente ao Infante D. Afonso, filho do rei D. João I e de D. Filipa de Lencastre. No século seguinte,
durante o reinado de D. Manuel, introduziram-se outros elementos decorativos, dos quais se destaca a Pia Baptismal
e, no exterior da capela-mor, um nicho com a estátua de Nossa Senhora do Leite, atribuída a Nicolau Chanterenne, e
que integra o brasão da cidade. O estilo barroco não deixou de marcar presença, sobretudo na decoração interior
dos altares, nas obras de talha dourada, no Coro Alto e nos órgãos monumentais da capela-mor, bem como nas duas
curiosas torres sineiras que assinalam a fachada exterior.A completar a visita, não perca o Tesouro Museu da Sé,
onde se encontra a cruz da primeira missa celebrada no Brasil, levada por Pedro Álvares Cabral.
Contactos
Rua Dom Paio Mendes - Rossio da Sé 4700-424 Braga
+351 253 263 317
Telefone:
+351 273 263 731
Fax:
E-mail:

info@se-braga.pt geral@culturanorte.pt

Website:

http://www.se-braga.pt/catedral.php

Caraterísticas e Serviços
Visitas guiadas
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Horários
Segunda-feira a sexta-feira: 09:30-12:30 e 14:30-17:30 (18:30 no Verão), exceto durante serviços religiosos

Acessibilidade
Percurso acessível até à entrada
Total
Entrada acessível
Total
Circulação acessível no espaço interior
Parcial
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