
A bandeira de Guimarães é um dos símbolos mais importantes 
da nossa cidade! Da nossa identidade! Vamos descobrir o 
significado destes símbolos! No final, já sabes mãos à obra e 
constrói a tua bandeira!



A bandeira de Guimarães é gironada, dividida 
em oito triângulos iguais, quatro de cor branca e 
quatro de cor verde, por serem estas as cores dos 
ramos de oliveira.

Na parte de cima do escudo está a coroa com 
cinco torres de prata, que representa a cidade de 
Guimarães! As bandeiras de todas as cidades 
têm esta coroa com cinco torres de prata. A única 
que é de ouro, é a da capital de Portugal, Lisboa.
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A bandeira da cidade de Guimarães



Por baixo do escudo tem um listel branco (uma 
faixa) com a palavra Guimarães a negro.

No centro da bandeira podes ver o escudo de 
ponta redonda de cor dourada e a imagem da 
Nossa Senhora da Oliveira* com o menino ao 
colo, ambos têm coroas de ouro na cabeça. Ela 
está vestida de vermelho, com um manto azul, 
todo decorado com bordados a ouro. Os dois 
estão sobre dois ramos de oliveira, símbolo 
representativo do 1.ª milagre de Nossa Senhora 
da Oliveira*.
Na parte de cima, em ambos os lados, existem 
dois escudos azuis com besantes de prata 
(escudos de armas). 

Agora que sabes um pouco mais da bandeira da nossa 
cidade, propomos-te que construas a tua bandeira!

* Para ficares melhor informado: o nome de “Nossa Senhora da 
Oliveira" surgiu do renascimento de um tronco de oliveira, 
talvez do início do século XIV, que veio do mosteiro de S. 

Torcato, onde dava o azeite que iluminava o Santo. A oliveira foi 
plantada junto ao “Padrão da Oliveira” conhecido pelo “Padrão do Salado” 
na Praça da Oliveira, onde acabou por secar, (dizem que por ter sido 
retirada junto do Santo acabou por definhar e morrer), mas depois 
colocaram uma cruz em cima e, passados 3 dias, voltou a reverdecer e a 
dar azeitonas. 

Este é o primeiro dos 45 milagres da Nossa Senhora da Oliveira escritos 
no Livro dos Milagres, C-793, folha 106 verso, que está no Arquivo.
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Explicamos-te todo o material que necessitas e as instruções para 
realizares esta atividade e deixamos todas as imagens, para que 
possas imprimir na tua sala de aulas ou na tua casa, recortares e 
colares os símbolos da tua bandeira!

Pede ajuda às tuas professoras ou a alguém da tua família para 
descarregares o ficheiro da atividade, e não te esqueças depois de 
partilhares connosco as fotos do teu trabalho!

Material necessário:

Impressora 
para imprimir

o modelo

Tesoura Cola

Caso não consigas imprimir os desenhos, podes usando a tua 
inspiração, desenhar e colorir numa folha A4 a tua bandeira!  Para isso 
vais precisas de:

Lápis de carvão Lápis de Cor, 
lápis de cera ou 

marcadores

Borracha
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Constrói a tua bandeira colando as partes triangulares verdes no 
retângulo da tua bandeira. Toma atenção para colocares no sítio 
correto alternado com as partes brancas.

De seguida colas o escudo dourado com a Nossa Senhora da 
Oliveira, no centro. Na parte de cima colas a coroa com as torres 
prateadas e por fim em baixo o listel branco com a palavra 
Guimarães!

Recorta os símbolos impressos com a tesoura

Imprime as páginas 6 e 7 em papel branco no tamanho A4

Instruções:
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Não te esqueças de mandar a foto do teu trabalho!

arquivo.municipal@cm-guimaraes.pt

www.amap.pt

Já acabaste? Parabéns!


