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«Online»
Distrito de Évora
Évora é uma cidade portuguesa, com ordem da Torre e espada; capital do Distrito de Évora, e
situada na região Alentejo e sub-região do Alentejo Central, com uma população de 49.252 habitantes (2011). Évora é a única cidade portuguesa membro da Rede de cidades europeias mais
antigas.
É sede de um dos maiores municípios de Portugal, com 1307,04 km² de área e 57.073 habitantes
(2011), subdividido em 19 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Arraiolos,
a nordeste por Estremoz, a leste pelo Redondo, a sueste por Reguengos de Monsaraz, a sul por
Portel, a sudoeste por Viana do Alentejo e a oeste por Montemor-o-Novo. É sede de distrito e de
antiga diocese, sendo metrópole eclesiástica (Arquidiocese de Évora).
O seu centro histórico bem-preservado é um dos mais ricos em monumentos de Portugal, o que lhe vale o epíteto de
Cidade-Museu. Em 1986, o centro histórico da cidade foi declarado Património Mundial pela UNESCO.
Fonte de Pesquisa - Wikipédia

Évora

Distrito de Évora
Assim escreveu Luís de Camões:

“ Eis a nobre Cidade, certo assento.
Do rebelde Sertório antigamente,
Onde as águas nítidas de argento
Vem sustentar de longo a terra e a gente,
Pelos reais que cento e cento
Nos ares se alevantam nobremente,
Obedeceu por meio e ousadia
De Giraldo, que medos não temia”
São muitos os testemunhos arqueológicos.
Na região de Évora, monumentos megalíticos,
De uma ocupação humana remota marcada.
Abundam vestígios do Neolítico e Calcolítico.
Por Celtas, durante a ocupação romana, habitada.
Cidade da Península Ibérica,segunda na época,
Quanto ao seu desenvolvimento registada.
Por mouros e cristãos, durante séculos disputada,
Foi conquistada pelo bando de Geraldo Sem Pavor.
Em 1165 a entregou ao primeiro rei, sem temor
E no seu castelo, Ordem Militar de S.Bento, instalada.
Mais tarde, a dinastia de Avis marcou esta cidade.
Igrejas, palácios, ferros forjados, azulejos, universidade.
Onde viveram nomes de vulto da cultura portuguesa
Manuel de Melo, Aranda, Molina;Garcia de Resende
Depois de muitas vicissitudes, e no momento actual
É considerada pela UNESCO PATRIMÓNIO MUNDIAL

Fernanda Lúcia

Princesa da planície alentejana
Nascida nos alvores do tempo.
Cidade Museu, tanta mercê
Toda ela é um monumento
Aos olhos de quem a vê.
Património da humanidade
Esta lusitana e bela cidade
Por povos antigos habitada
Conquistada e reconquistada
Em batalhas de vero terror
A figura mais destacada
Foi Geraldo Sem Pavor.
Venerada pelos romanos
Cobriram-na de esplendores
Como o templo de Diana
Culto à deusa dos caçadores.
Megalíticos, Góticos e Romanos
Monumentos que atestam ocupação
Até a célebre capela dos ossos
Nos instiga a profunda reflexão.
Igrejas, palácios e realeza,
Tudo ali se estabeleceu.
Também a arte e a cultura
Muito à cidade deveu.
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