Évora
OVER

Bekroond met de indrukwekkende kathedraal, ligt het stadje op een lichtglooiende heuvel op de enorme vlakte van
de Alentejo. Het historische centrum, omgeven door een stevige ring van muren, bewaart een waardevol cultureel
erfgoed wat door de Unesco is benoemd tot Wereld Erfgoed.
De stad, waar de smalle Moors aandoende straatjes in scherp contrast staan met de in overvloedig licht badende
pleinen, rust op twee millennia geschiedenis. In 59 voor Christus veroverd door de Romeinen, die aan de stad de
naam "Liberalitas Julia" gaven, heeft Évora zich tot een belangrijke stad ontwikkeld waarvan vandaag nog bewijzen
te zien zijn zoals de ruïnes van een sierlijke tempel uit het einde van de 2de eeuw, stukken muur en de Dona Isabel
poort en de ruïnes van de bronnen van de stad die onder het gebouw van de gemeenteraad liggen.
Van de Visigotische periode (5e tot 8ste eeuw) is weinig meer te zien. Vervolgens kwam de Islamitische overheersing
die begon met de verovering van de stad door Tárique, die stand zou houden tot aan de Reconquista in de 12e eeuw.
Yeborah, zoals de stad werd genoemd, behoudt in de naam de onuitwisbare sporen van de Moorse invloed die het
meest karakteristiek is in de Mouraria (Moorse) buurt.
Na de Reconquista heeft de stad zich voorbij de oorspronkelijke omheining uitgebreid, met een nieuw stadsdeel dat
zich vanaf de vestingpoorten verspreidt. De stad, die door verschillende koningen van Portugal's eerste en tweede
vorstenhuis tot hofstad was gekozen, werd vervolgens verrijkt met paleizen en monumenten, vooral gedurende het
koningschap van D. João II en D. Manuel (15e en 16e eeuw).
Wandel naar gelieven door de straten en ervaar de verborgen ziel die deze verscheidenheid aan culturen aan deze
stad heeft gegeven. Goede restaurants, bars, boulevards, uitstekende winkels met lokaal handwerk en jonge mensen
die hier aan de universiteit studeren zijn een uitdrukking van de dynamiek van het heden die berust op de wortels
van het verleden.
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