Het oude Vila Real
OVER
Het oude Vila Real – Door de Avenida Carvalho Araújo
In de eerste jaren van de 20ste eeuw werd een deel van de huizen gesloopt om een brede laan te maken. De laan,
die de naam van marineofficier Carvalho Araújo – omgekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog - kreeg, werd in een
goed perspectief geplaatst en de stoepen werden bestraat met Portugese kinderkopjes.
Aan het zuidelijke uiteinde van de laan staat een elegant pand uit de 19e eeuw, dat de gemeente van Vila Real
huisvest. Let op de dubbele granieten trappen, die naar de eerste verdieping leiden. Dit hele “stuk” werd verwijderd
van het oude klooster Convento de São Francisco (16e eeuw) en hier geplaatst. Het gehele klooster en alle
bijgebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor het park Parque Florestal aan de oevers van de Rio Corgo.
Aan de linkerkant van het gemeentehuis, in een huis met middeleeuwse kenmerken, met buitentrappen die over een
brede arcade gaan, zou de zeevaarder Diogo Cão geboren zijn. Hij was de ontdekker van de monding van rivier
Zaïre, in 1483. Verderop aan dezelfde kant, ligt een gotische tempel: de kathedraal van Vila Real.
Aan de overkant van de kathedraal ligt het toerismebureau, dat gehuisvest is in een deel van de dependances van
het oude paleis van de markiezen van Vila Real (ook wel bekend als Casa do Arco). Het pand stamt uit de 16e eeuw
en heeft vier dubbele Manuelijnse vensters met een prachtig versierde granieten omlijsting. Het geslacht van de
markiezen van Vila Real eindigde in 1641 toen de laatste afstammeling, D. Pedro de Meneses, werd beschuldigd van
verraad aan koning D. João IV en onthoofd op het plein Praça do Rossio, in Lissabon.
Bijna op de top van de laan staat een monument ter nagedachtenis aan Carvalho Araújo, in de vorm van een
bronzen standbeeld gemaakt door beeldhouwer Anjos Teixeira (1884-1935).
Als u uw wandeling voortzet tussen de Avenida Carvalho Araújo en de Avenida Marginal, tussen huizen met
familiewapens en winkelpandjes, komt u in het meest levendige en karakteristieke deel van Vila Real.
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