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Sendo uma das mais antigas cidades do país, Braga é uma cidade vibrante, cheia de jovens que estudam nas suas
universidades.
Construída há mais de 2000 anos, “Bracara Augusta” foi justamente fundada por Augusto, ficando numa das
principais vias romanas da Península Ibérica, pois era sede administrativa do Império. A Diocese de Braga, província
romana da Galécia, atual Galiza, é a mais antiga de Portugal e, na Idade Média, chegou a rivalizar com Santiago de
Compostela em poder e importância. Aqui passava um dos Caminhos de Santiago, quando este culto começou a ter
maior expressão, com a reconquista cristã e a fundação de Portugal.
A Sé Catedral é também a mais antiga do país e foi mandada construir no séc. XII pelos pais do primeiro rei de
Portugal, D. Henrique e D. Teresa, que ali têm os seus túmulos. Braga continua a ser hoje um dos principais centros
religiosos do país, onde as Festas da Semana Santa e do São João são ponto alto no calendário litúrgico e turístico.
Além do Tesouro-Museu da Sé, vale a pena visitar o Museu dos Biscainhos, instalado num palácio barroco, o período
mais marcante no património de Braga, ou o Museu Arqueológico D. Diogo de Sousa, já que a cidade é rica também
em vestígios da época romana. Propomos um passeio sem pressas pelo centro histórico para visitar algumas das
muitas igrejas, apreciar o casario e edifícios históricos, como o Palácio do Raio, o Theatro Circo, o Arco da Porta
Nova, ou tomar um café na emblemática Brasileira com vista para a azáfama da Avenida Central. Mas esta é
considerada a cidade mais jovem de Portugal e entre as suas marcas contemporâneas destaca-se o Estádio
Municipal de Braga, traçado por Souto Moura, um dos mais notáveis arquitetos portugueses, galardoado com o
Prémio Pritzker.
Quem visita Braga não pode deixar de subir ao Santuário do Bom Jesus, um ícone da cidade, com o seu monumental
escadório. No meio de espaços verdes, oferece uma excelente panorâmica sobre a cidade, tal como duas outras
igrejas dos arredores: O Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, importante local de culto mariano do país, e ainda
a Igreja de Santa Maria da Falperra. Fora do centro histórico, são também dignos de visita, pela sua beleza e
importância histórica, o Mosteiro de São Martinho de Tibães e a Capela de S. Frutuoso de Montélios.
Entre as especialidades gastronómicas de Braga é forço referir o Bacalhau à Braga, à Narcisa ou à minhota, o
cabrito assado e o Pudim Abade de Priscos. A noite, nesta cidade de estudantes, é a não perder, com animação para
todos os gostos.
Recentemente, a fixação da Universidade e a qualidade da arquitetura contemporânea de Braga trouxeram um
impulso de juventude que conferiu a esta cidade milenar uma imprevista modernidade.
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Não deixe de…
> assistir à Procissão noturna do Senhor Ecce Homo nas Solenidades da Semana Santa
> visitar o evento Bracara Augusta
> visitar o Parque Nacional da Peneda-Gerês
> visitar o Santuário de S. Bento da Porta Aberta ou o Santuário de Nossa Senhora da Abadia.

INFORMAçõES ÚTEIS
Bracara Augusta, no último fim-de-semana de maio, é um evento que recria a época romana com um mercado de
época, acampamento militar, cortejos e gastronomia tradicional.
No Parque Nacional da Peneda-Gerês, existem desportos náuticos na marina de Rio Caldo, um caminho romano
marcado por marcos miliários designado Geira Romana, cavalos selvagens e um sem número de espécies botânica s
que o tornam um local de natureza privilegiada.
Para mais informações:
http://visitportoandnorth.travel/

COMO CHEGAR
Estrada: A3 e A11
Comboio: www.cp.pt
Autocarros – Rede Expressos: www.rede-expressos.pt
Aeroporto Francisco Sá Carneiro (Porto) a 60km: www.getbus.eu
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