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Catarina de 
Áustria, rainha 
e regente de 
Portugal
Catarina de Áustria nasceu em 21 
de janeiro de 1507, filha de Filipe 
I de Castela e de Joana, a Louca. 
Ainda muito jovem foi dada em 
casamento ao rei de Portugal – 
D. João III –.
Desse casamento resultaram 
9 filhos, mas todos morreram 
relativamente cedo. Assim, 
quando D. João III morreu, em 
1557, já nenhum dos seus filhos 
estava vivo, pelo que o trono 
acabou por ter que ser ocupado 
pelo seu neto D. Sebastião.
Tendo em conta que D. Sebastião 
ainda era menor, D. Catarina, que 
tinha acompanhado ativamente 
os assuntos da governação do 
reino, assumiu a regência. O 
Cardeal D. Henrique foi chamado 
para seu conselheiro, mas a 

partir de 1562 acabaria por 
assumir ele mesmo. Durante esse 
período, dedicou-se com afinco à 
educação do neto, e do governo 
do reino.
D. Catarina faleceu 1578, no 
Palácio de Xabregas, alguns 
meses antes do seu neto, D. 
Sebastião, desaparecer na 
Batalha de Alcácer Quibir.
Durante o período em que 
Catarina de Áustria foi rainha 
consorte de Portugal, Góis 
atravessou um período de 
florescimento. São desse período 
histórico, as construções da 
ponte sobre o rio Ceira – A Ponte 
Real – e do Antigo Hospital, bem 
como a reforma da igreja matriz.
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1, 2Capela do Martir S. Sebastião e Ponte Real

Construída sobre o rio Ceira, a Ponte Real foi edificada 
em 1533, por ordem de D. João III.  É possível que o 
traçado da ponte se deva a Diogo de Castilho ou Diogo 
de Torralva que, até 1531, tinham trabalhado nas obras de 
ampliação da igreja matriz. A estrutura da ponte é formada 
por três arcos ligeiramente apontados, sendo o do meio 
ligeiramente maior do que os restantes. Na guarda, a 
jusante, pode ver-se um relevo com as armas nacionais 
ladeadas por esferas armilares encimadas por cruzes de 
Cristo. Em 1868, foram executados os passeios laterais e 
a ponte foi calcetada de novo, o que originou uma ligeira 
elevação do pavimento. Defronte da ponte, num dos 
lugares que marcava uma das entradas da vila, ergueu-se, 
no século XVIII, a Capela de São Sebastião. Esta localização 
não deve ser fruto do acaso, pois o mártir São Sebastião 
estava associado à proteção contra a fome, as pestes e a 
guerra, pelo que a capela deveria servir como uma espécie 
de barreira de proteção. Do ponto de vista arquitetónico, 
a capela é um edifício com planta hexagonal, onde os seis 
alçados são delimitados por pilastras. Na fachada principal, 
sobressai o óculo ladeado de fogaréus e sobrepujado por 
uma cruz. Tem uma pequena sineira adossada ao edifício. 
No interior, conserva um retábulo em talha dourada do 
século XVIII.

para saber mais: http://www.patrimoniocultural.gov.pt (Classificado como 
IIP - Imóvel de Interesse Público)

morada: Rua Conselheiro Dias Ferreira 31, Góis; Ponte Real
coordenadas: 40.154757, -8.112535 (Capela do Martir S. Sebastião); 40.154895, 
-8.112176 (Ponte Real)
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Construído no século XVI, por ordem de D. Diogo da 
Silveira, senhor de Góis, na segunda metade do século. Foi 
usado como albergue de peregrinos e, depois, tornou-se 
um hospital de referência na região. O conjunto é composto 
por dois edifícios, uma casa constituída por rés-do-chão 
e primeiro andar e, contígua a esta, a antiga capela do 
Espírito Santo. O pátio do edifício apresenta vestígios 
exumados em campanha arqueológica realizada entre os 
anos de 2005 e 2006, o que veio confirmar a importância 
do local.

para saber mais: http://www.cm-gois.pt/

3
morada: Praça República 2, Góis
coordenadas: 40.155119, -8.110518

Antigo Hospital de Góis
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Capela do Martir S. Sebastião
morada: Rua D. Luís da Silveira, Góis
coordenadas: 40.154757, -8.112535

Ponte Real
morada: Ponte Real
coordenadas: 40.154895, -8.112176

Antigo Hospital de Góis 
morada: Praça República 2, Góis
coordenadas: 40.155119, -8.110518

Paços do Concelho (antiga Casa da 
Quinta)
morada: Praça República 5, 3330-301 
Góis
coordenadas: 40.155060, -8.110582

Paços Velhos – Casa-Museu Alice 
Sande
morada: Largo Francisco Inácio Dias 
Nogueira, Góis
coordenadas: 40.154848, -8.110144

Igreja Matriz de Góis e Túmulo de   
D. Luís da Silveira
morada: Largo Padre Belarmino 
Rodrigues Soeiro, Góis
coordenadas: 40.153454, -8.110685
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Também conhecida como Casa da Quinta, o edifício que 
serve atualmente como Paços do Concelho de Góis era 
originalmente uma residência senhorial. Está classificado 
como Imóvel de Interesse Público. Construída durante o 
século XVII, como se deduz de uma inscrição num dos 
portais da casa (“GIL – 1685”), a casa pertenceu à família 
Barreto Chichorro, uma das mais importantes de Góis. 
Alguns membros dessa família encontram-se sepultados 
numa capela da Igreja Matriz. O edifício tem planta 
retangular e distribui-se por dois pisos. No piso superior 
abrem-se janelas de sacada com gradeamento de ferro 
forjado. Outras características de relevo são o portal dotado 
de frontão triangular na fachada sul, bem como o escudo 
da vila na fachada virada a oeste. No interior, são dignos de 
nota os notáveis tetos pintados. O do salão nobre ostenta 
motivos decorativos grotescos e temas que parecem ser 

4Paços do Concelho (antiga Casa da Quinta)
morada:  Largo São Julião, 3080-18 Figueira da Foz
coordenadas: 40.1501177,-8.8594515
contactos: 235 770 110; correio@cm-gois.pt
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heráldicos.
Em outros espaços estão retratados episódios do Antigo 
Testamento, como David matando Golias ou Abrãao e os 
Anjos. Para além destes motivos, encontramos também 
representações de motivos vegetalistas, figuras humanas, 
animais, entre outros. De autor desconhecido, são, 
provavelmente, contemporâneos da construção e impõem-
se pela sua grande qualidade pictórica, formal e estilística.

para saber mais:  http://www.patrimoniocultural.gov.pt (Classificado como 
IIP - Imóvel de Interesse Público)

5Paços Velhos – Casa-Museu Alice Sande
morada: Largo Francisco Inácio Dias Nogueira, Góis
coordenadas: 40.154848, -8.110144
contactos: Posto de Turismo de Góis. Contactos: 235 770 113;  email: turismo@cm-gois.pt

O edifício atual da Casa-Museu Alice Sande ergue-se, onde, em 
outros tempos, estava o primeiro Paço dos Senhores de Góis – os 
“Paços Velhos”. Desse edifício, marcante na paisagem de Góis, 
pouco ou nada resta na casa atual. Alice Sande foi uma pintora e 
miniaturista, com raízes familiares neste concelho, que passou parte 
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Fig.5 Paços Velhos - Casa-Museu Alice Sande

da sua vida em Góis. A artista faleceu em 2005, deixando 
este edifício por legado testamentário, juntamente 
com o seu espólio, à Câmara Municipal de Góis, com o 
compromisso da abertura ao público neste lugar da Casa-
Museu Alice Sande.

para saber mais:  http://www.cm-gois.pt/

6
A Igreja Matriz de Góis foi instituída no ano de 1415. Está 
dedicada a Santa Maria Maior, padroeira da freguesia de 
Góis. A igreja foi muito modificada pelas campanhas de 
obras nos séculos seguintes: no século XVI, com a reforma 
da capela-mor; no século XIX, com execução da fachada 
e torre sineira, em resposta ao estado de ruína a que o 
edifício estava votado desde o terramoto de 1755.

Igreja Matriz de Góis e túmulo de D. Luís da Silveira
morada: Rua 5 de Outubro 4A, Góis
coordenadas: 40.153454, -8.110685



catarina de áustria

A igreja, classificada como Monumento Nacional, tem 
planta retangular composta por nave única, capela-mor, 
duas capelas laterais e sacristia. No templo, a capela-
mor renascentista é digna de nota, em cujo altar-mor se 
podem admirar tábuas quinhentistas com representações 
de São Pedro, São Paulo, Nossa Senhora da Assunção e a 
Adoração dos Magos. Mas, apesar dos seus vários pontos 
de interesse, o foco principal desta igreja incide sobre o 
túmulo de D. Luís da Silveira, senhor de Góis e conde de 
Sortelha que, no segundo quartel do século XVI, decidiu 
renovar a capela-mor, com o objetivo de criar aí o panteão 
dos Silveira. Esta empreitada foi executada pelo arquiteto 
Diogo de Castilho, entre 1529 e 1531, e contou com a 
colaboração de Diogo de Torralva.  O túmulo de D. Luís da 
Silveira e de sua mulher é considerado um dos mais belos 
exemplares do renascimento em Portugal. Executado em 
pedra de Ançã, representa o conde sobre o mausoléu, 
armado e em oração, com o elmo aos pés e um livro aberto 
sobre uma banqueta.

para saber mais: http://www.patrimoniocultural.gov.pt (Classificada como 

MN – Monumento Nacional).
Fig.6 Igreja Matriz de Góis
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texto e edição: iClio SA
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#querconhecerte
www.visitregiaodecoimbra.pt

/regiaodecoimbraturismo 

/regiaodecoimbraturismo 


