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A  P R O V Í N C I A  D E  S A L A M A N C A
La Alberca
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A L B A  D E  TO R M E S  
A vila de Alba de Tormes está localizada numa 
colina junto ao rio; são muitos os monumentos que 
conserva, destacando-se de entre eles o castelo 
dos Duques de Alba, de que apenas resta a torre 
de menagem. Esta vila foi a origem da importante 
casa ducal ,  dado que em 1430 o rei  Juan I I  
outorgou o seu domínio a D. Gutierre Álvarez de 
Toledo, cujo sucessor já ostentou o título de conde 
e mais tarde o seu herdeiro, García Álvarez de Toledo, 
o de I Duque de Alba, concedido por Enrique IV. 
Destaca-se no seu interior a Sala da Armaria decorada 
com excelentes frescos renascentistas. 
Mas neste município também se encontra o corpo 
incorrupto de Santa Teresa de Jesus ou de Ávila, 
que morreu aqui e está enterrada no Convento de 
la Anunciación, fundado em 1571 por ela mesma; 
nele estão guardadas importantes relíquias da 
santa como o seu coração e um dos seus braços. 
Na mesma praça localiza-se o mosteiro dos Carme-
litas Descalços, o primeiro dedicado a San Juan de 
La Cruz; os traçados da sua igreja foram feitos por 
Frei  Alonso de la Madre de Dios e seguem o 
esquema carmelita que caracteriza as obras da 
Ordem. 

Estátua da Santa junto à sua basílica

Convento da Anunciação
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C A N D E L A R I O  
Rodeada de carvalhos e castanheiros, ergue-se esta 
localidade da Serra de Béjar declarada Conjunto 
Histórico-Artístico em 1975. Fundada por pastores as-
turianos, soube conservar a sua essência e a sua típica 
arquitetura serrana de ruas inclinadas banhadas por ca-
nais de água, que levam a água dos nevões, com as 
suas casas de pedra e varandas de madeira e as suas 
características batipuertas (meias-portas).

B É J A R  
As suas origens remontam ao séc. V a.C. 
quando era um assentamento vetão 
encravado na parte mais antiga da cidade. 
Durante a invasão muçulmana esteve ocu-
pada pelos berberes, remontando a esta 
época a tradição dos homens de musgo, 
que cada ano durante a festividade do Cor-
pus lembram como os cristãos tomaram a 
cidade, ataviados com trajes de musgo. 
No séc. XV foi criado o ducado de Béjar 
que recaiu em Álvaro de Zúñiga como 
prova de agradecimento dos Reis Católicos 
pelo seu apoio durante a guerra da 
sucessão. O IV Duque de Béjar ordenou o 
acondicionamento, no séc. XVI, de uma 
floresta que possuía nas imediações da 
cidade, o que deu como resultado o Jardim 
Histórico-Artístico conhecido como El 
Bosque, que se caracteriza pelos seus 
arvoredos, numerosas fontes e grande 
lagoa. 
Mas não há dúvida de que Béjar é conhe-
cida pela sua atividade industrial no ramo 
têxtil, cujos panos eram mundialmente 
conhecidos, embora esta atividade esteja 
atualmente abandonada. 
Tem um rico património monumental, 
destacando-se as suas igrejas medievais 
ou a sua praça de touros poligonal do 
séc. XVII; também vale a pena visitar o 
museu do escultor de Béjar da primeira 
metade do séc. XX, Mateo Hernández. 

Um aprazível recanto de Candelário
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O  PA R Q U E  N AT U R A L  D E  
L A S  B AT U E C A S  

S E R R A  D A  F R A N Ç A   
Encontra-se a sul da província no 
limite com Cáceres; é formado pelos 
contrafortes ocidentais do Sistema 
Central e apresenta uma grande 
variedade de fauna e flora. 
Na Peña de Francia, formada por 
dois anticlíneos que suportam um 
sinclinal suspenso e que tem 1.727 
metros de altura, encontra-se um 
miradouro natural excecional a partir 
do qual se tem vistas magníficas. 
Além disso, situa-se aqui o santuário 
de Nuestra Señora de la Peña de 
Franc ia,  reg ido pelos Padres 
Domin icanos e que a lberga a 
imagem desta virgem negra. 
Ao longo da Serra erguem-se 
numerosas povoações, sendo reco-
mendável uma visita às mesmas, 
pois são conjuntos históricos de um 
valor notável como La Alberca, San 
Martín del Castañar, Sequeros ou 
Mogarraz, entre outros. 
No vale de Las Batuecas, autêntico 
paraíso natural, podem ser percorri-
dos trajetos em caminhada, em que 
se descobre, além da natureza, 
numerosas pinturas pré-históricas 
localizadas em abrigos rochosos. 

L A  A L B E R C A  
Esta vila encravada na Serra da França recebeu o título de 
Monumento Histórico-Artístico em 1940; título merecido, 
dado que nos encontramos perante um das povoações 
mais pitorescas da província. O seu urbanismo, com ruas 
graníticas e casas de tabique, oferece uma bela paisagem. 
Como ponto nevrálgico da vila encontra-se a praça, presidida 
por um cruzeiro de granito e uma fonte; a abundância destas é 
a origem do nome da vila, que deriva do árabe Al-Bereka (o tan-
que). Na praça destacam-se os edifícios porticados com colunas 
graníticas talhadas como a Casa Ducal, lugar onde residia o 
administrador do duque de Alba, ou a Câmara Municipal.
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Plaza de La Alberca

A Peña de FranciaRA
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C I U D A D  R O D R I G O  
Antiga Miróbriga romana, recebeu o seu nome 
atual do conde Rodrigo González Girón, que se 
encarregou do seu repovoamento no séc. XII; mas 
foi a partir do reinado de Fernando II, em meados 
do século,  que o seu repovoamento teve 
realmente início com a construção das muralhas 
e da catedral. A história da cidade está marcada 
pelo seu caráter fronteiriço que contribuiu para a 
sua fisionomia urbana, dado que foi o principal 
ponto estratégico de uma grande quantidade de 
guerras desde o séc. XIV até à Guerra Civil. Con-
serva cinco das sete portas que a muralha teve, 

Palácio de Montarco

que foi transformada no séc. XVIII, quando foram 
adicionados os baluartes que conferem a caracte-
rística forma estrelada ao recinto.  
Tem um r ico patr imónio que lhe mereceu 
a declaração de Conjunto Histórico-Artístico em 
1944. Destacam-se a sua catedral de origem 
românica, com o seu Pórtico do Perdão; as 
muralhas e a fortaleza de Enrique II de Trastá-
mara; a capela de Cerralbo, obra neoclássica do 
séc. XVII feita por Juan del Ribero Rada e 
numerosas casas e palácios renascentistas. 

As Três ColunasA Câmara Municipal

Ciudad Rodrigo, Catedral e muralhas
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O  C A M P O  C H A R R O  
Estende-se no centro da província entre Sala-
manca e Ciudad Rodrigo; caracteriza-se por uma 
orografia plana de monte baixo onde predomina 
a pastagem salpicada de azinheiras e pastos 
com abundantes riachos e charcos. Nos seus 
campos são criados os saborosos porcos 
ibéricos e o touro de lide.

S I E G A  V E R D E  
A Estação Arqueológica de Arte Rupestre de 
Siega Verde está encravada no vale do rio 
Águeda, numa zona de fácil acesso. É composta 
por centenas de gravuras paleolíticas sobre 
pedra, para as quais foram utilizadas diversas 
técnicas, sendo as mais utilizadas o picotado e 
a incisão. Os motivos desenhados são de caráter 
zoomorfo: cavalos, cervos e cabras na sua 
maioria, embora apareçam outras gravuras mais 
esquemáticas. Este conjunto foi descoberto em 
1988 e no ano de 2010 foi declarado Património 
da Humanidade ,  completando a Jaz ida 
arqueológica do Vale do Côa em Portugal, 
declarado em 1998.

Touros de Lide no Campo Charro

Um gravura paleolítica; reviu-se ligeiramente para se 
melhorar a sua identificação sem se falsear

Vista geral da jazida de Siega Verde
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F O RT I F I C A Ç Õ E S  
O trajeto das Fortificações de Fronteira localiza-se 
na parte oeste da província, na zona limítrofe com 
Portugal; é composto por sistemas defensivos 
cuja cronologia se estende desde o séc. III a. C., 
caso do Castro de Yecla de Yeltes, até aos 
séculos XVII e XVIII. Destacam-se, além de Ciu-
dad Rodrigo, a vila de San Felices de los Galle-
gos com o seu castelo e muralha medievais 
reforçados no séc. XVIII com baluartes de forma 
pentagonal. Mas não há dúvida de que o para-
digma deste tipo de construções é o Fuerte de la 
Concepción em Aldea del Obispo, a poucos me-
tros da fronteira com Portugal; foi erguido na se-
gunda metade do séc. XVII pelo Duque de Osuna 
e destruído em 1810, para se evitar que fosse ocu-
pado pelas tropas de Napoleão. Mesmo assim, 
pode-se fazer uma ideia do que este conjunto foi: 
é composto por um pátio de armas quadrangular 
com quatro baluartes pentagonais, assim como 
uma muralha com quatro revelins também penta-
gonais, que conferem ao conjunto uma forma 
estrelada. O conjunto é completado com o fortim 
de San José, unido ao forte por intermédio de um 
caminho subterrâneo.

Real Fuerte de la Concepción

San Felices de los Gallegos

Ledesma e o Tormes

Castelo de Ledesma

L E D E S M A  
Localizada num lugar de ocupação muito antiga, 
tal como atestado pelo varrasco pré-romano e 
pela lápide romana incrustada na igreja de Santa 
María que faz referência a Bletisama, origem da 
vila atual; o seu esplendor chegou a partir da se-
gunda metade do séc. XII com o repovoamento 
de Fernando II e a construção da sua muralha 
granítica. No séc. XV a vila passou para as mãos 
do Conde de Ledesma, título criado por Enrique 
IV, que o concedeu ao seu favorito Beltrán de la 
Cueva. A vila foi declarada Conjunto Histórico–
Artístico em 1975 devido ao seu estado de con-
servação e ao seu rico património: muralhas, 
castelo, casas nobres e palácios, várias igrejas 
e ermidas.
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L A S  A R R I B E S  
Este Parque Natural encontra-se na parte oeste 
das províncias de Zamora e Salamanca, nos 
limites com Portugal; é composto por profundas 
gargantas talhadas na rocha pelos rios Douro, 
Águeda, Huebra e Uces. Nas suas águas 
pode-se gozar um passeio fluvial de barco e 
admirar as suas paisagens, destacando-se o 
Pozo de los Humos, uma cascata espetacular 
com queda de 50 metros. Como resultado desta 
peculiar orografia, entre as suas paredes habitam 
espécies animais, especialmente aves, e cultivos 
estranhos nestas latitudes como as oliveiras, as 
vides, as laranjeiras ou os limoeiros, graças ao 
clima suave do Atlântico, muito semelhante ao 
Mediterrânico nesta zona. 
 

Vista a partir do Miradouro de Aldeadávila
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