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 DE MUNDÃO 

ECIDO 

No Largo Mouzinho de Albuquerque encon-
tramos um jardim com uma estátua de um 
homem com trajes militares e uma expres-
são triste e sofrida conhecida como o Sol-
dado Desconhecido. Este homenageia to-
dos aqueles que morreram na 1.ª Guerra  

 

A muralha medieval foi construída em 1472 
por ordem de D. Afonso V e era constituída 
por 7 portas, todavia, apenas 2 se mantém 
intactas. A Porta dos Cavaleiros e a Porta 
do Soar são os poucos vestígios que ainda 
restam desta muralha. 

SÉ DE VISEU 

É um dos edifícios mais antigos da cidade. 
Foi construída no local onde existira um 
templo primitivo da época suevo visigóti-
ca. Começou a ganhar forma no séc. XII, 
com D. Afonso Henriques e sofreu uma 
grande renovação no séc. XIII, 
durante o reinado de D. Dinis. As obras 
prolongaram-se por muitos anos, sendo 
possível identificar elementos de diversas 
épocas. 

 

edifício locali-
zado no Cen-
tro Histórico 

de Viseu, com construção original datada 
do século XVI. Casa de habitação de famí-
lias abastadas foi adquirida, na década de 
80 do século XX, pela autarquia viseense. 
Requalificado em 2013 é, desde 2019, sede 
do Polo Arqueológico de Viseu António Al-
meida Henriques, serviço que agrega os 
recursos municipais para a área da Arqueo-



Segue as instruções das tuas profes-

soras e vai consultando o mapa! 

RUA DIREITA 

A Rua Direita é a principal artéria comercial da cidade de Viseu 
com cerca de 500m de extensão. No período romano era 
a principal estrada e na época medieval era conhecida 
como a Rua das Tendas, por ser, tal como hoje, a princi-
pal rua comercial. No séc. XV o seu nome é alterado para 
a Rua Direita, por ligar duas das portas da cidade, a Porta 
dos Cavaleiros e a Porta de São José, atualmente inexis-
tente. 


