Em Viseu, do Rossio ao Largo de São Miguel
SOBRE
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Do Rossio parte a rua Formosa, que cruza com a rua do Comércio e um pouco mais adiante com a rua Direita, a mais
comprida da cidade e uma das mais antigas. É delimitada por algumas casas do séc. XV com pormenores dignos de
referência, tais como portões brasonados, janelas e portais manuelinos, a dar um cunho de especial encanto a este
passeio pela nobre cidade de Viseu.
Na rua dos Andrades, sobre a direita, nos nºs. 23 a 31 atente num magnífico exemplar de palácio português
brasonado, barroco da primeira metade do séc. XVIII, o Solar dos Condes de Prime que ostenta o brasão da família
Teixeira de Carvalho. Retornando à rua Direita prossiga até ao largo Mouzinho de Albuquerque, onde encontrará a
igreja de Santo António, que possui uma riquíssima coleção de azulejos do séc. XVIII e bons retábulos de talha
dourada.
Destaque também para a Casa do Arco que foi dos Albuquerques. Tem contíguo um arco correspondente a uma das
portas inscritas na muralha afonsina que sobreviveu até hoje, conhecido por Porta dos Cavaleiros, que deu o nome a
um excelente vinho da região do Dão. No largo destaca-se ainda o monumento aos mortos da Primeira Grande
Guerra, obra do escultor Anjos Teixeira.
Prossiga pela rua de João Mendes, onde no séc. XV terá morado o Mestre Grão Vasco. Repare na Casa das Bocas, do
séc. XVIII, que apresenta a curiosidade de ter adaptadas umas gárgulas que foram retiradas da Catedral nesse
mesmo século. No largo de S. Miguel verá uma pequena igreja - S. Miguel do Fetal, em estilo barroco pobre, e ligada
a tradições antiquíssimas. Volte à rua João Mendes e termine este longo passeio em círculo no Largo de Santa
Cristina.
No largo ajardinado destaca-se a igreja do Carmo, de elegante arquitetura e a estátua de bronze, do escultor António
Teixeira Lopes, representando o prelado que lhe deu o nome, D. António Alves Martins (1808-1882), popular
personalidade da terra, que foi orador, jornalista e bispo de Viseu.
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