Guimarães
SOBRE

No dia 13 de Dezembro de 2001 a UNESCO inscreveu o centro histórico da cidade de Guimarães na lista de
Património Mundial. Distinção merecida para uma cidade, plena de reminiscências históricas, que soube preservar o
seu património e espaços públicos para o prazer de quem a visita.
Para os portugueses, Guimarães tem um valor simbólico muito especial pois foi num campo próximo dos muros do
seu castelo que D. Afonso Henriques vencendo as hostes de D. Teresa (sua mãe e filha de Afonso VI de Leão e
Castela) na batalha de São Mamede, em 24 de Junho de 1128, iniciaria o percurso que levaria à construção do reino
de Portugal, do qual viria a ser o primeiro rei.
Comece por visitar o local conhecido por Colina Sagrada coroado pelo castelo de Guimarães, de tantas evocações, e
a pequena igreja românica de São Miguel. De acordo com a tradição, foi neste modesto templo que Afonso
Henriques recebeu baptismo na pia baptismal que ainda se pode ver no interior. Numa interpretação do escultor
Soares dos Reis (1834), uma imponente estátua colocada mais abaixo permite imaginar a figura e as feições do
primeiro rei português.
Nas imediações destaca-se o Palácio Ducal, hoje um palácio-museu, cuja edificação original remonta ao séc. XV.
Depois de visitar estes pontos de referência da fundação de Portugal, desça até Guimarães, onde sugerimos que
escolha o Largo da Oliveira, coração do centro histórico, como ponto de partida para o seu passeio.
Se quiser ter uma magnífica visão da cidade, poderá subir de carro os 7 km necessários para chegar ao Monte da
Penha, um dos mais impressivos panoramas do norte de Portugal. Esta estrada passa ao lado da Pousada de Santa
Marinha da Costa. Antigo convento fundado por D. Mafalda de Sabóia, mulher de D. Afonso Henriques, entrecruzamse neste edifício vários estilos e épocas que a hábil intervenção do arquitecto Fernando Távora transformou em
pousada. A igreja, reconstruída no séc. XVIII, o claustro, as celas adaptadas a quartos e a belíssima varanda de S.
Jerónimo com vista sobre o jardim constituem motivos bastantes para fazer aqui uma paragem.
Poderá optar também por subir no teleférico, uma viagem de poucos minutos que liga o centro da cidade a este local
suspenso nas alturas onde se ergue o santuário de Nossa Senhora da Penha.
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