Séta a
történelemben

Székesegyház – A XVI. század
második felében épült. A főoltáron
56 kép, köztük több bibliai témájú
dombormű. A katedrális egyik
különlegessége a főoltáron álló
“Cilinderes Kis Jézus” figura.
Régi püspöki palota – 1601-ben
kezdték építeni, de 1706-ban és
1721-ben tűzvész áldozata lett.
Kerengős,
pilléreken
nyugvó
árkádsorból álló földszinti része
(vagyis a kerengő) maradt épen.
Miranda Múzeum – Bemutatja,
hogy Miranda vidékén (és az egéyz
Trás-os-Montes régió északkeleti
részén) hogyan élt régen és hogyan
él ma a vidék egyszerű lakossága.
Az épület a XVII. századból való.

Amparo-i Szűz kapuja – Csúcsíves
kapu Dénes király idejéből. Ez az
uralkodó
építtette
az
egész
városfalat.
Kőtégláira
néhány
kőfaragó
felvéste
neve
kezdőbetűit, mintegy igazolásként,
hogy a munkát elvégezték.

Őrtorony és erődítmény – Dénes
király építtette. I. János, majd I.
Manuel és IV. János újíttatta fel.
Később a spanyolok az utolsó kőig
lerombolták.

Forrás – Reneszánsz kút manuelin
jegyekkel és négyszögletű kávával.
Alakja egy temploméra emlékeztet.
A kőből emelt víznyerőhelyet a
város és az ország címerei díszítik.

III. János király 1545 július 10-én adományozta
ezt a címert Miranda do Douro településnek,
városi rangra emelve ezzel a Dénes király által
alapított falut. A címeren egy vár van, amely
fölött egy széleivel lefelé néző holdsarló látható.
Ez azt jelképezi, hogy Miranda jelentőségét
(amely már ekkor is fontos védelmi pont volt)
tovább kívánták fokozni. Ezt bizonyítja az is,
hogy ugyanebben az évben egyházmegyei
székhellyé tették a május 27-ei bulla alapján.
A címeren látható még egy arany korona is. A vár
vörös színű, ezüst díszítéssel, ajtaja nyitva áll. A
várfalon öt torony van, a címer alján pedig a
felirat: Miranda do Douro városa.
Az arany háttér, lévén ez a legértékesebb fém, a
hűséget, az állandóságot és a hatalmat jelképezi.
A vár és a félhold vöröse a háborúban aratott
győzelmet, hadicseleket jelenti. A vár azért
nyitott és azért díszítették ezüsttel, mert az az
alázatot és a gazdagságot szimbolizálja.

www.mirandadodouro.com.pt

Szöveg és kép: Raúl Silva

Largo da Misericórdia 3
5210 – 182 Miranda do Douro
Tel. (+351) 273 431 180
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Városháza
Régi kolostor
Székesegyház
Kilátó a Douro folyónál
Régi püspöki palota
Trinitárius kolostor
Miranda Múzeum
“Négy sarkú ház”
Costanilha utca
Amparo-i Szűz kapu
A Mirandai Zene Háza
Vár
A vár melletti magtár
Szt. Kereszt templom
Vámház
“Brasonada” ház
Könyörületes Miasszonyunk
templom
Kőkereszt
Forrás
“Canos” híd
“Canos” forrás
Vilarinho völgyhíd
Gát

