Coimbra - Percurso da Alta da Cidade
SOBRE

A Alta da Cidade é a parte mais antiga de Coimbra, feita de ruas estreitas e íngremes que conduzem ao topo da
colina onde nasceu e a que os estudantes deram vida.
A partir da Rua Ferreira Borges, o Arco de Almedina marca os limites da cidade antiga, onde os estudantes viviam,
não o podendo fazer fora das muralhas, com exceção para os Mosteiros situados perto do Rio Mondego de onde
vinham alguns docentes.
Subindo as escadinhas da Rua do Quebra Costas e virando à esquerda, logo aparece o Arco e o Palácio Sub Ripas,
uma casa do séc. XVI com decoração renascentista na fachada, da autoria da oficina de João de Ruão que, diz a
tradição, ficava aqui perto. Um pouco mais à frente, sobre uma fundação da muralha medieval, a Torre do Anto
assinala a memória do poeta António Nobre (1867-1900), que aqui viveu quando estudava em Coimbra.
A meio da encosta, tem uma vista privilegiada sobre a cidade que terá de certeza inspirado alguns dos seus poemas.
Atualmente , abriga uma galeria de arte e uma casa de artesanato. Dando a volta pela Rua dos Coutinhos chega-se
ao Largo onde a Sé Velha continua a contar a sua história desde a fundação da nacionalidade.
Depois da Rua Borges Carneiro a Igreja de São João de Almedina anuncia uma paragem obrigatória. Este templo faz
atualmente parte do Museu Nacional Machado de Castro, o mais significativo da cidade. Embora esteja de momento
encerrado não deixe de admirar a vista da sua varanda renascentista. Repare nas ruas estreitas e íngremes em
redor. Aqui encontram-se ainda as casas dos estudantes, conhecidas por Repúblicas, onde cada uma dita as suas
próprias regras mantendo vivo o espírito académico.
Saindo do Museu, à direita, encontrará a Igreja de São Salvador, onde se pode apreciar mais uma obra de arte
renascentista da autoria de João de Ruão. A rua onde se situa, a Couraça dos Apóstolos indica o local onde a
Companhia de Jesus se instalou para construir a igreja que viria a ser a Sé Nova.
Mais à frente uma entrada imponente, a Porta Férrea, convida a entrar na instituição que fez a história de Coimbra, a
Universidade, e onde termina este percurso.
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