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Passeio por Viseu
Cidade antiga, cinzenta da pedra mas ao mesmo tempo verde, acolhedora e animada, Viseu foi
considerada a melhor de Portugal no ranking da qualidade de vida.
Para conhecê-la nada como começar pelo centro histórico preservado. Do Rossio partem diversas ruas estreitas de
traçado medieval, onde se encontram muitas lojas de comércio tradicional. Vale a pena percorrê-las e descobrir a Rua
Direita, ou a Rua Escura com casas do século XVI onde subsistem gárgulas e janelas góticas, e ainda as Quatro
Esquinas onde se erguia uma das portas da muralha.
O Adro da Sé é o ponto principal de qualquer visita. Aqui predomina o granito num conjunto imponente formado pelo
Paço dos Três Escalões, que alberga o Museu Grão Vasco, a Catedral, a varanda dos Cónegos e a Torre de
Menagem; em frente, a Igreja da Misericórdia, igualmente majestosa, mas com uma fachada rocaille, introduz uma
nota alegre à sobriedade do espaço. Decerto que esta praça exige algum tempo, mas destacamos na Sé a abóbada
ornamentada com cordas e nós em pedra em estilo manuelino, e as preciosidades guardadas no Museu do Tesouro,
bem como as obras de Vasco Fernandes (Grão Vasco) pintor português do século XV, no Museu que lhe é dedicado.
Viseu possui diversos espaços verdes, ideais para passeios relaxantes. Sugerimos alguns: o Parque do Fontelo, o
Parque Aquilino Ribeiro ou a Cava de Viriato, que terá sido um acampamento militar romano do século I/II a. C. e
onde uma estátua lembra este herói lusitano que resistiu à invasão com bravura.
Toda esta zona se integra na região vinícola demarcada do Dão que produz bons vinhos tintos e brancos.
Podemos prová-los no Solar do Dão, sede da Comissão Vitivinícola Regional, nas quintas onde se produzem, ou à
mesa a acompanhar a excelente gastronomia regional em que se destaca a vitela assada à moda de Lafões.
Não deixe de…
> percorrer a pé as ruas antigas e sentir a atmosfera do centro histórico
> fazer um passeio no comboio turístico
> visitar a Sé e admirar os tetos da abóbada e da sacristia
> provar e comprar vinho do Dão
> atravessar a cidade no funicular
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NAS PROXIMIDADES
Nas redondezas situam-se as Termas de São Pedro do Sul, Alcafache e Carvalhal, bem como a Serra do Caramulo,
que oferece excelentes condições para a prática de diversas atividades e possui um Museu com uma notável coleção
de automóveis.

INFORMAçõES úTEIS
Transportes na cidade:
- Autocarros da STUV http://stuv.weebly.com/linhas.html
- Para visitar os pontos turísticos de uma forma cómoda existe um comboio turístico, que partindo do Rossio,
percorre toda a cidade.
- Já o funicular liga rapidamente o centro histórico ao Campo de Viriato nos limites de Viseu, onde existe um parque
de estacionamento, o que facilita muito as deslocações.

COMO CHEGAR
- Estrada: A24 (Viseu-Chaves) e A25 (Guarda Vilar - Formoso)
- Comboio: Linha da Beira Alta (www.cp.pt) - estações mais próximas a cerca de 20 kms: Nelas e Mangualde
- Autocarros – Rede Expressos http://www.rede-expressos.pt
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