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Coimbra
Em tempos longínquos o local foi ocupado pelos Celtas mas foi a romanização que transformou esta região
culturalmente. A sua presença permanece nos vários vestígios arqueológicos guardados no Museu Nacional Machado
de Castro, construído sobre o criptopórtico da Civita Aeminium, o forum da cidade romana. Depois vieram os
visigodos entre 586 e 640, alterando o nome da localidade para Emínio. Em 711, passa a ser uma cidade mourisca e
moçarabe. Em 1064 é conquistada pelo cristão Fernando Magno e governada pelo moçarabe Sesnando.
A cidade mais importante ao Sul do Rio Douro, é durante algum tempo residência do Conde D. Henrique e D. Teresa,
pais do primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, que aqui nasceu. Por sua mão é integrada em território
português em 1131. Datam desse tempo, em que Coimbra foi capital do reino, alguns dos monumentos mais
importantes da cidade: a Sé Velha e as igrejas de São Tiago, São Salvador e Santa Cruz, em representação da
autoridade religiosa e das várias ordens que aqui se estabeleceram.
Foi em Coimbra que aconteceu o amor proibido de D. Pedro I (1357-67) e da dama de corte D. Inês, executada por
ordem do rei D. Afonso IV, que viu nesse romance o perigo de uma subjugação a Castela. Inspirando poetas e
escritores, a sua história continua a fazer parte do património da cidade.
Durante o Renascimento, Coimbra transformou-se num lugar de conhecimento, quando D. João III (1521-57) decidiu
mudar definitivamente a Universidade para a cidade, ao mesmo tempo que se criavam inúmeros colégios em
alternativa ao ensino oficial.
No séc. XVII os jesuítas chegaram à cidade, marcando a sua presença com a construção da Sé Nova. No século
seguinte, a obra régia de D. João V (1706-50) enriquecerá alguns dos monumentos de Coimbra e sobretudo a
Universidade e o reinado de D. José I (1750-77) fará algumas transformações pela mão do Marquês de Pombal,
sobretudo no ensino.
No início do séc. XIX as Invasões Francesas e as guerras liberais portuguesas iniciarão um período conturbado, sem
grandes desenvolvimentos para a cidade. Desde então foram os estudantes que a recuperaram e transformaram na
cidade universitária por excelência em Portugal.
Vários percursos são possíveis para conhecer todo o património existente em Coimbra. Seguindo o plano da cidade
até ao séc. XIX, sugerimos que comece com dois passeios, um pela Alta e outro pela Baixa de Coimbra.
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