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Évora, Património da Humanidade
Évora, é uma cidade que é um livro de história de arte portuguesa.
Para a visitar, a melhor forma de o fazer é a pé, percorrendo as ruas estreitas, de casas brancas, para se ir
descobrindo os monumentos e os pormenores que revelam a história de Évora e a riqueza do seu património.
Pelo seu ambiente tranquilo e acolhedor, vai ser fácil perceber porque é que esta cidade, que teve origem na época
romana, foi escolhida pelos reis de Portugal no séc. XV para viver, facto que contribuiu para o desenvolvimento e
importância cultural que teve nos séculos seguintes. Na verdade, foi a sua longa história, e o facto de se ter
preservado um conjunto urbano representativo dos séculos XVI a XVIII até aos dias de hoje, que levou a UNESCO a
classificar Évora como Património Mundial.
Para começar, a Praça do Giraldo...
É o coração da cidade e um ponto de encontro por excelência, com cafés, esplanadas, lojas e o posto de turismo. Num
dos extremos, fica a Igreja de Santo Antão e o Chafariz de mármore com 8 bicas, representando as 8 ruas que aí
vão dar.
Uma sugestão de itinerário
Partindo das arcadas na Praça do Giraldo, faça um primeiro percurso pelos principais pontos de interesse: o Templo e
as termas romanas, as muralhas medievais, a Sé, a Igreja da Graça e a Igreja de São Francisco, com a sua
curiosa Capela dos Ossos.
Se houver tempo, não deixe de incluir o Museu de Évora, a Fundação Eugénio de Almeida, e a antiga
Universidade, fundada no séc. XVI, uma das razões para o espírito jovem e descontraído que encontramos em Évora.
Vale ainda a pena passear pelo romântico Jardim onde se encontra o Palácio de D. Manuel e visitar a Ermida de
São Brás, já fora de muralhas.
Seja por motivos culturais ou para passar um fim de semana calmo, Évora é uma cidade inspiradora e com muito a
conhecer. Fora da cidade, o melhor é seguir as estradas secundárias para apreciar a paisagem alentejana. Se gosta
de arqueologia, tome a EN114, em direção a Guadalupe e descubra, a 3 km, o Cromeleque dos Almendres, o maior
da Península Ibérica. São 95 monólitos, com milhares de anos e com um propósito ainda por desvendar.
A torre da Sé e o Templo
São verdadeiros ex-libris da cidade e farão parte, com certeza, do álbum fotográfico. A Torre da Sé é facilmente
reconhecida pela sua forma particular, numa combinação de torres cónicas pouco habituais na arquitetura
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portuguesa. No meio da cidade, pode ser um bom guia para ver onde se encontra. Saiba ainda que a Sé de Évora é a
maior catedral medieval do país.
Muito perto, no largo Conde Vila Flor, destaca-se o grande Templo de origem romana, símbolo do culto imperial, que
durante séculos se pensou ser dedicado à Deusa Diana.

Não deixe de…
> tirar uma fotografia no Templo Romano
> andar ao acaso e ir descobrindo a cidade
> comer um gelado na praça do Giraldo
> comprar uma peça de artesanato
> visitar a Capela dos Ossos
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