Vila Real van de middeleeuwen
OVER
Het Vila Real van de middeleeuwen is het zuidelijk deel van de huidige stad, waar dit “koninklijke stadje” (Vila Real)
door D. Dinis werd gesticht. Hoewel bijna alle restanten van de oorspronkelijke plaats zijn verdwenen, is Vila Real
indrukwekkend mooi vanwege het panorama dat zij de bezoeker biedt.
Een half uurtje is genoeg om het voorgebergte in zijn geheel te bewandelen. U komt daar via het plein Largo do
Freitas, waar vroeger de hoofdpoort tot Vila Real lag, die verdedigd werd door twee torens die in de 19e eeuw helaas
zijn gesloopt.
Vanaf het westen stroomt de rivier Cabril op zo´n 100 meter diepte. In het oosten zijn de diepe ravijnen te zien die
de bedding vormen van de Rio Corgo. De twee rivieren stromen samen in het uiterste westen van het voorgebergte.
Van daaruit kunt u op de helling de overblijfselen zien van de middeleeuwse muren, die op bevel van D. Dinis zijn
gebouwd. In de verte ziet u een keten gebergtes die Vila Real omringen: Serra de Montemuro, in het zuiden, Serra do
Marão in het westen en de uitlopers van Serra do Alvão, in het noordwesten.
Binnen de muren van de begraafplaats ligt de kapel Capela de S. Brás en daarvoor de kerk Igreja de São Dinis. Beide
stammen uit de tijd van de stichting van Vila Real. Als u door de Rua de Traz do Muro loopt, heeft u uitzicht op de
vallei van de Rio Corgo. Het water van deze rivier heeft de eerste elektriciteitscentrale van Portugal, die gebouwd
werd door een gemeente (1834), gevoed. De stuwdam is in de verte ook te zien. Op dit uitkijkpunt staat op de
grondvesten van de oude stadsmuren, de kapel Capela de Santo António dos Esquecidos, die halverwege de 17e
eeuw gebouwd werd. Keer terug naar het plein Largo dos Freitas om uw wandeling te beginnen door het oude Vila
Real, dat begint bij het gemeentehuis (Paços do Concelho) en eindigt in de Avenida Carvalho Araújo.
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