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História: 

Esta velha fortaleza e histórica praça de Guerra foi sucessivamente disputada durante vários séculos, devido 
à sua localização no limite fronteiriço do território português. Há discordâncias sobre as datas do domínio 
português e espanhol. 

al
mei
Da

A norte de Vilar Formoso estende-se um planalto até Barca de Alva, passando por 
Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo. 

Almeida, vila e sede de concelho do distrito da Guarda, localiza-se na Região Centro 
e Beira Interior Norte. A nascente faz fronteira com Espanha, a sul encontra-se com 
o concelho do Sabugal, a norte está o concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e a 
oeste os concelhos de Pinhel e da Guarda. Parte do seu território é plano (planície 
Salamantina) e termina abruptamente sobre o Rio Côa.

almeiDa, a estrela Do interior
Almeida faz parte do Programa de Aldeias Históricas www.aldeiashistoricasdeportugal.com, um conjunto de 
núcleos urbanos anteriores à fundação de Portugal, com grande importância histórica. Desta lista fazem 
parte: Almeida, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, 
Monsanto, Piódão, Sortelha, Belmonte e Trancoso. 
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A Praça Forte de Almeida (séc.XVII/XVIII) é um belo 
exemplar de arquitetura militar barroca com traçado 
hexagonal em estrela. O acesso faz-se pelas portas 
duplas em túnel abobadado. Dispões de 6 baluar-
tes, com galerias subterrâneas onde a população se 
recolhia em caso de perigo.

O Rio Côa constituiu durante um longo período o li-
mite dessa mesma fronteira entre o Reino de Leão 
e o território português, até ao reinado de D.Dinis 
que a tomou pelas armas em 1296, juntamente com 
toda a margem do Côa, e que obteve a posse jurídica 
pelo tratado de Alcanizes (1927), integrando assim, 
definitivamente os territórios a Este do Rio Côa em 
Portugal. Este avanço da linha de fronteira, atribuiu a 
Almeida, uma importância estratégica predominante 
em detrimento de Castelo Mendo situado na mar-
gem esquerda do rio Côa.

D.Dinis reconstruiu a Fortaleza e o Castelo. A Forta-
leza tem forma hexagonal, seguindo o tipo holandês, 
onde “o polígono é geometricamente recortado, em 
reintrâncias e saliências angulares, agudas, que obe-
deciam aos princípios estabelecidos de enfiamento e 
cruzamento de tiro da tática do século XVII. (…) Cada 
ângulo do polígono remete para o exterior, em forma 
de lança, um baluarte.” Um fosso de 10/12m de largu-
ra, e 2,5km de extensão rodeia esta fortificação. Vista 
de cima parece uma estrela de doze pontas. O acesso 
faz-se, exclusivamente, por três portas abertas em 
forma de túnel.

O Castelo de planta retangular e quatro torres circu-
lares, deu origem ao núcleo medieval limitado pelas 
muralhas, cujo vestígio se vê na Porta do Sol, traça-
do que a Rua dos Combatentes acompanha e que 
define o velho burgo. A sua qualidade de praça-forte 
marcou também o próprio urbanismo, com quartei-
rões destinados a alojar os militares. No Castelo ha-
via a primitiva Igreja Matriz. A explosão do Revelim 
do Paiol, em 1810, motivada pelas invasões france-
sas, arrasou grande parte da vila, sendo esta igreja 
transferida para a do Convento de N. Sra. do Loreto, 
tomando o nome de N. Sra. das Candeias.

Em 1927 saiu de Almeida o último Esquadrão de Ca-
valaria perdendo, desde então, a atividade militar que, 
durante séculos, foi a razão essencial da sua existência.

No séc.XVIII era a segunda Fortaleza portuguesa 
mais importante, a seguir à de Elvas.

No centro da vila, sobressaem alguns edíficios como 
o edifício da cadeia (antigo quartel da artilharia, 
séc. XVIII). 

Se tiver tempo pode percorrer a muralha dando a volta a todo o polígono. 
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Fauna e Flora:

No que diz respeito à fauna, encontram-se algumas 
espécies de caça como: codornizes, coelhos, java-
lis, lebres, patos, perdizes, pombos e rolas.

Este Concelho é atravessado na sua vertical por 
um Rio, o Rio Côa. É um rio português, que nasce na 
Serra das Mesas, próxima da Serra da Malcata, per-
correndo cerca de 130 km, vai desaguar na margem 
esquerda do Douro, perto de Vila Nova de Foz Côa. É 
dos poucos Rios que efectua um percurso na direc-
ção Sul–Norte.

o que visitar no Centro HistóriCo?

Castelo: As ruínas do castelo foram classificadas de 
Monumento Nacional em 1928. Pressupõe-se que a 
sua origem seja muçulmana ou leonesa. O segundo 
castelo surge da reedificação do anterior no reinado 
de D. Dinis, finais do séc. XII. De estilo gótico, a sua 
planta não apresenta mais do que 100m, por isso é 
considerado um dos mais pequenos da zona frontei-
riça. No período de D. Manuel I sofreu outra reforma, 
passando a assumir a função de armazém de muni-
ções e pólvora. A 26 de agosto de 1810, durante o 
cerco da III invasão francesa, dá-se a explosão que 
destrói o Castelo.

No final de Agosto realiza-se a Recriação Histórica do Cerco de Almeida.ago.

torre Do relógio: Localizada na zona arqueológica 
do castelo e onde antigamente se situava a Igreja 
Matriz de Nossa Senhora das Candeias, esta Torre 
destaca-se a kilómetros, sobressaindo na malha ur-
bana devido à sua altura. De planta quadrada, mos-
tra quatro aberturas sineiras acessíveis por escadas 

interiores de madeira. Datada em 1830, possui uma 
linguagem oscilando entre a sobriedade do Neoclas-
sicismo e o exotismo do Barroco. Encontra-se ao 
lado do cemitério.

PiCaDeiro D’el rei: Funcionou originalmente como 
Trem de Artilharia e Arsenal, mas ao longo do tempo 
sofreu diversas adaptações. Aqui esteve instalado 
um quartel de artilharia e a Fábrica do Pão, tudo cain-
do em ruínas na sequência dos bombardeamentos 
do séc. XIX. Mantém o portal coroado com as armas 
reais, o edifício das manjedouras, o muro circular e as 
paredes laterais com contrafortes. Foi restaurado no 
final do séc. XX como picadeiro para prática de ativi-
dades equestres.

Casa BrasonaDa, BrigaDeiro viCente DelgaDo Freire: 
Este edifício datado do séc. XVIII, localiza-se na praça 
Dr. José Casemiro Matias e é um dos exemplares da 
notável arquitetura civil existente em Almeida. 

Casa Da roDa Dos eXPostos: No séc. XIX foram ins-
tituídas as Casas da Roda dos Expostos, as quais 
desempenharam um papel social fundamental no 
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acolhimento a crianças abandonadas. Situada estra-
tegicamente na rua da Muralha, junto a uma poter-
na, a pequena casa quadrangular (originalmente de 
dois pisos) apresenta na fachada a data epigrafada 
de 1843.

Casamatas/Baluarte De s. JoÃo De Deus: No in-
terior encontra-se um vasto complexo construído 
de 20 compartimentos abobadados com cobertura 
megalítica, única no seu tipo. Serviram de refúgio à 
população quando a Praça-forte foi atacada. A 1ª 
fase é do séc. XVII, destinada aos quartéis de tropas, 
pelo que são chamados de “Quartéis Velhos”. Entre 
os seus múltiplos usos foi ainda armazém de víveres 
e serviu de cárcere durante a Guerra Civil (séc. XIX). 
Tem poço e mina de água protegida. A adaptação a 
Museu é do séc. XXI (2009).

Portas DuPlas De sÃo FranCisCo Da CruZ: A Por-
ta Exterior é do séc. XIX, mas a Interior ou Magistral 
contém o portal monumental do séc. XVII. Ambas 
servem para orientar o visitante, remetendo a Sala de 
Armas da entrada da Praça-forte para o Museu His-
tórico-Militar de Almeida, do qual faz parte. No caso 
da Porta Magistral, distingue-se a cobertura à prova 
de bomba, quer no Trânsito quer no Corpo de Guar-
da, com compartimentos para tropas e oficiais, lareira 
e latrina. As cortinas laterais da muralha em ambos 
os lados da Porta foram reformadas após as brechas 
causadas pelo Cerco de 1810.

Portas DuPlas De santo antónio: A Porta Interior, 
ou Magistral, data do séc. XVII. Apresenta cobertura 
abobadada à prova de bomba com Trânsito acen-
tuadamente curvilíneo e descendente em relação ao 
exterior da Praça. Dispõe em ambos os lados da pas-
sagem de vasto Corpo de Guarda com lareira, latrinas 
e pias, além de prisão. No Corpo de Guarda da Porta 
Exterior está atualmente instalado o CEAMA (Centro 
de Estudos de Arquitetura Militar de Almeida), cuja 
principal missão é apoiar a investigação e apresentar 
a Fortaleza de forma didática.

onDe Dormir:

Hotel Fortaleza de Almeida, antiga Pousada Nossa Senhora das Neves, está ins-
talada no interior das muralhas da vila medieval de Almeida. Foi construída de raíz 
como Pousada, em 1985, num local onde antigamente existiam prisões. 

www.hotelparadordealmeida.com

Se sair pelas Portas de Santo Antônio (abertas em direção à Serra da Marofa) esten-
de-se a Estrada que nos leva a Figueira de Castelo Rodrigo (22km).
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A 22 km de Almeida, seguindo pela Estrada que vai dar a Barca de Alva, e em frente à 
Serra da Marofa (alt. maxima 977 m), encontra-se a aldeia histórica de Castelo Rodrigo.

Castelo Rodrigo é um espaço monumental que conserva importantes referências no 
plano medieval.

Castelo roDrigo
Conquistada aos Árabes no séc. XI e dependente do Reino de Leão, foi uma vila elevada a concelho por Afonso IX, 
integrando definitivamente o território português em 1297, pelo Tratado de Alcanizes, assinado por D.Dinis  
que à semelhança do que fez em Almeida, mandou repovoar e reconstruir o Castelo. 

Após as Guerras da Restauração, Castelo Rodrigo foi perdendo a sua importância, e em 1836, por Carta Régia 
de D. Maria II, a sede de concelho foi transferida para Figueira de Castelo Rodrigo.

Castelo Rodrigo está rodeada de muralhas, inicialmente compostas por 13 torreões. Foi restaurada e mantém 
até hoje a sua traça medieval. Caminhando pelas suas ruas podemos ver interessantes casas, umas de estilo 
árabe, e outras manuelinas. Destaca-se ainda, o pelourinho quinhentista, a cisterna medieval, restos das suas 
poderosas torres e muralhas e as ruínas do palácio de Cristóvão de Moura, incendiado em 1640.

8
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o que visitar no Centro HistóriCo?

Castelo: A fortificação sofreu várias alterações, ten-
do o rei D. Dinis sido o mentor de reformas, como as 
efetuadas na porta de entrada do castelo, ao acres-
centar-lhe balcão com mata-cães e o torreão qua-
drangular, no qual colocou o seu brasão. No flanco 
NW do interior das suas muralhas existe um “assen-
to” escavado na rocha, que a população conhece 
por “Cadeira do Rei”. Em 1922 foi classificado como 
Monumento Nacional. Parcialmente restaurado na 
década de 1940, apenas recentemente foi objeto de 
um programa global de intervenção, com o apoio das 
Aldeias Históricas de Portugal. 

PalÁCio De CristóvÃo De moura: Cristóvão de Mou-
ra, figura importante da crise de sucessão de 1580, 
mandou construir o seu palácio em Castelo Rodrigo. 
A importância deste homem na administração de 
Portugal durante o domínio filipino ficou bem patente 
no facto de Filipe II de Espanha ter elevado a locali-
dade a condado, tendo atribuído o título de conde a 
D. Cristóvão de Moura (1594) e posteriormente a 1° 
Marquês de Castelo Rodrigo. Depois de 1640, com a 
Restauração da Independência, o paço foi arrasado 
pela população, que o via como uma marca do domí-
nio espanhol, mesmo tendo o seu promotor falecido 
há quase três décadas. O palácio só muito recen-
temente foi alvo de uma intervenção “consolidação 
da ruína”, promovida pelo IPPAR com o apoio das 
Aldeias Históricas de Portugal, constituindo hoje um 
espaço simbólico onde é possível promover eventos 
de índole cultural.

Cisterna meDieval: Representante da influência ju-
daica em Castelo Rodrigo, acredita-se que poderá 

ter sido uma antiga sinagoga, utilizando-se uma par-
te para o culto, e outra como Mikvé que se destina-
ria a banhos litúrgicos. Com cerca de 13 metros de 
profundidade, possuí duas entradas – uma de estilo 
gótico e outra, com um arco em forma de ferradura, 
de estilo árabe. A destruição da sinagoga terá ocor-
rido aquando da expulsão dos judeus, ordenada por 
D. Manuel I, tendo sido posteriormente reaproveitada 
enquanto cisterna/reservatório de água.

torreÕes semi-CirCulares: Linha de muralhas ali-
cerçada sobre torreões semicirculares. Ao contrário 
do que se passava no século XII, quando os castelos 
portugueses eram construídos quase exclusivamente 
por torreões de planta quadrada.

PelourinHo: Erguido sobre os cinco degraus que 
constituem o seu trono. Os dois inferiores possuem 
forma quadrangular e, os dois seguintes são octo-
gonais, servindo o último de plataforma à coluna 
que tem oito lados e remate superior quadrangular. 
Uma moldura, em cordão, contorna a parte superior 
do fuste aumentando-lhe o volume. Aqui repousa a 
gaiola de forma octogonal, decorada e com chapéu 
assente em colunelo central e em oito colunelos tor-
sos e canelados, cujos capitéis são de feição manue-
lina. Como remate possui chapéu de secção circular 
em forma cónica. 

Aproveite para fazer uma pausa no Salão de Chá Pátio do Castelo.
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Porta Do sol: É uma das três entradas da fortifica-
ção, orientada a nascente onde se pode contemplar 
o convento de Santa Maria de Aguiar, a fronteira e o 
Penedo Durão.

Figueira De Castelo roDrigo
Na base do Castelo fica a vila de Figueira de Castelo 
Rodrigo, da qual se destaca a torre do campanário, 
onde se instalou um ninho de cegonhas que passa 
de geração em geração. 

A 3km de Figueira de Castelo Rodrigo, à beira da es-
trada que une a vila e sede do concelho à freguesia 
de Almofala, no distrito da Guarda, encontramos o 
mosteiro de santa maria de aguiar, cuja data de fun-
dação é incerta, estima-se ser anterior ao séc.XIII. 

A sua igreja gótica é um exemplo fidedigno da primi-
tiva arquitectura cisterciense: austeridade, robustez e 
poucos elementos ornamentais e um dos primeiros 
exemplos deste tipo de arquitetura no Ocidente da 
Península. A frontaria do Convento de Aguiar apre-
senta as características do romântico primitivo. En-
tre os vários elementos arquitectónicos, sobressai a 
simples e elegante porta da Sala Capitular. A Sala do 
Capítulo era a dependência mais importante do mos-
teiro, a seguir à igreja. Sendo um lugar de conselho e 
deliberação, aqui se reunia diariamente a comunidade 
religiosa sob a presidência do Abade.

Foi classifcada como Monumento Nacional em 1932 
e a parte habitacional do mosteiro foi transformada 
numa pousada. No ano de 1937 tiveram início as 
obras de restauro da Igreja, a cargo da direcção Geral 
dos Monumentos Nacionais. É hoje provavelmente a 
mais pura e bem conservada das igrejas da Ordem 
de Cister existentes em Portugal.

Suba até à Serra da Marofa. Pelo caminho vai encontrar uma via sacra.

onDe Dormir:

Hospedaria do Convento Santa Maria de Aguiar | Alguns metros antes de chegar-
mos ao Convento de Santa Maria de Aguiar encontra-se o edifício que outrora serviu 
de Hospedaria. A Hospedaria do Convento encontra-se integrada no complexo his-
tórico de Sta Maria de Aguiar. A Hospedaria foi reconstruída em 1997 e convertida 
numa confortável unidade de Turismo de Habitação.



Descendo e continuando pela estrada que vai dar a Barca de Alva, atravessamos a 
antiga povoação de Escalhão (a 8km), rodeada de olivais.

serra Da maroFa
Na sua base fica a vila de Figueira de Castelo Rodrigo, no topo uma estátua do Cristo Rei, e pelo caminho uma 
via sacra com diversas “casas” representando o percurso de Jesus carregando a cruz. 

A estátua do Cristo Rei da Serra da Marofa é a mais antiga e a mais elevada do país, a quase 1.000m de altitude. 
Esculpida em granito branco, com 6m de altura, foi aqui colocada em Julho de 1956, de braços abertos, como 
que abençoando o Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

11
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A freguesia de Escalhão pertence ao concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, do qual 
dista cerca de 7km, e ao distrito da Guarda.

Esta freguesia fica situada na margem esquerda do rio Águeda, onde em tempos exis-
tiu um castro luso-romano.

Escalhão foi Vila e Sede de Concelho até ao início do séc. XIX com foral dado por  
D. João IV em 1650.

esCalHÃo
A igreja Matriz apresenta vestígios da fortaleza me-
dieval, que aqui se elevou no reinado de D. Dinis 
(frontaria e a torre do relógio). Por estas razões é mais 
conhecida por “Igreja-Fortaleza”. É um templo impo-
nente do séc. XVI, mais parecido com uma catedral. 
Possui 7 altares em rica talha dourada antiga.

Continuando pela Estrada nacional que atravessa Escalhão, vamos descendo pelo 
meio de vinhas, olivais e amendoeiras até Barca de Alva. No meio do caminho en-
contramos o miradouro do Alto da Santinha.
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Barca de Alva é uma aldeia inserida no Parque Natural do Douro Internacional e que 
tem nas amendoeiras em flor um dos seus espectáculos naturais mais belos. Esta 
localidade ergue-se na margem esquerda do rio Douro e, daqui já se avistam terras 
espanholas. Em Barca de Alva encontramos um cais fluvial, que assinala o fim do Douro 
navegável em Portugal. Aqui chegam e partem muitos cruzeiros que fazem o seu per-
curso pelo Douro.

Atravessando a ponte de Barca de Alva e virando à direita pode prosseguir pela 
Estrada nacional 221, em direção a Freixo de Espada à Cinta. Ao fim de 4 km vira-se 
à esquerda e entra-se então no vale da Ribeira do Mosteiro. 
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A Ribeira do Mosteiro é uma pequena linha de água que escavou um vale profundo 
com vertiginosas escarpas e precipícios. Esta ribeira nasce na freguesia de Mós.

O vale da Ribeira do Mosteiro, constitui um dos ex-libris nacionais em termos geológi-
cos, paisagísticos e naturais.

riBeira Do mosteiro e CaminHo santa ana
Junto às margens da ribeira observam-se as copas das laranjeiras e limoeiros, que juntamente com as nes-
pereiras, amendoais e olivais fazem desta área um verdadeiro jardim mediterrâneo. Este vale é um dos poucos 
locais em Portugal onde é relativamente fácil observar o raro chasco-preto. Outras espécies habitualmente 
presentes na zona incluem diversos passeriformes característicos de zonas rupícolas. Encontramos pelo ca-
minho algumas trilhas assinaladas, como a Ponte e a Calçada de Santa Ana. 
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Continuando pela Estrada, vamos em direção ao Penedo Durão. Situado a cerca de 
2 km da vila de Freixo de Espada à Cinta, perto de Poiares.

No miradouro, existem algumas trilhas assinaladas: Ponte e Calçada de Santa Ana 
(270m); Calçada de Alpajares (2,8km); e Foz da Ribeira do Mosteiro (2,6km).
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Situado a cerca de 2km da vila de Freixo de Espada à Cinta, perto de Poiares, o Penedo 
Durão é um enorme rochedo que se ergue sobre a margem direita do rio Douro. 

miraDouro Do PeneDo
No topo do Penedo, existe um miradouro que, para além das excelentes vistas que oferece, constitui um local 
privilegiado para observação de aves. Lá em baixo, em terras espanholas avistamos a barragem de Saucelle e 
a foz do rio espanhol Huebra.

Este miradouro está equipado com um varandim e uma escadaria de acesso em pedra, de onde se avista a 
espectacular paisagem do rio Douro que vai recortando as xistosas serras que o rodeiam.
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Descendo até à barragem de Saucelle entramos em Espanha. Siga até Lumbrales, 
localizado na provincial de Salamanca, onde a gastronomia é o seu cartão de visita.
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A história desta região está interligada com o passado histórico português de Almeida 
e Castelo Rodrigo. O Tratado de Alcanizes assinado em 1297 por D.Dinis e Fernan-
do IV de León y Castilla, definia as fronteiras. A região oriental do Côa, que até então 
pertencia ao Reino de Leão foi anexada a Portugal. Posteriormente, em 1647, durante 
a Guerra da Independência de Portugal, Lumbrales foi incendiada pelos portugueses.

Seguindo em direção a Ciudad Rodrigo, encontramos a povoação de San Felice 
de los Gallegos.

lumBrales
Em Lumbrales pode visitar o Palácio, onde fica um Centro de Visitantes, que interpreta o património fronteiriço 
e o Castro de las Merchanas.

A gastronomia é o seu cartão de visita. Destaco dois restaurantes: Apartadero 
Dos, Ctra. Estación, s/n; e El Rincon Charro, Plaza de San Sebastián, 6.
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A origem desta localidade é incerta. 

O pouco que se sabe pode ser mais lenda do que história. 

san FeliCe De los gallegos, a Flor Da Fronteira
Supõe-se que a vila tenha sido fundada no ano de 693 pelo bispo visigodo D.Félix. Esse primitivo povoado foi 
recuperado no séc. X por Ramiro II com colonos vindos do noroeste da península. Esses colonos estabelece-
ram-se no interior deste recinto amuralhado chamado de Cerca Vieja. A sua origem está na segunda metade 
do séc. XII, tendo sido completada no séc. XIII e reformada a partir do séc. XIV. Á medida que, com o tempo, a 
população foi crescendo, tornou-se necessário ampliar e retocar o recinto fortificado. Assim, San Felices chegou 
a ter cinco cercas defensivas.

A cidade oferecia proteção aos habitantes que se protegiam dentro das muralhas durante as sucessivas 
guerras entre Fernando II de Leão e Afonso I de Portugal. 

O aumento de propriedades privadas que foram crescendo junto à muralha do primeiro recinto ao longo do 
séc. XIX e XX provocou o progressivo desaparecimento de parte dos elementos que a compunham.



Entre os elementos defensivos de San Felices destaca-se a Torre del Homenaje, uma espetacular torre qua-
drada protegida por dois fortes recintos preparados para a artilharia. É um símbolo de grande visibilidade que 
representa o carácter fronteiriço da vila. 

Disputada por ambos os países passou de mãos em diversos momentos da história. É o povoado salamantino 
que mais vezes pertenceu a Portugal.

A origem desta fortificação está ligada ao monarca português D.Dinis que conquistou esta povoação em 1296. 
Em 1308, mandou construir um conjunto de torres-fortaleza que controlavam a fronteira. De volta às mãos dos 
castelhanos, foi Enrique IV quem lhe deu outro impulso. 

O castelo foi uma construção esbelta e forte que durante o séc. XVI alojou reis, rainhas e infantes de ambos os 
reinos. Atualmente alberga no seu interior o Centro de Interpretação das Fortificações da Fronteira.
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Seguindo em direção a Ciudad Rodrigo, faça um desvio até à beira do Águeda onde 
se situam as pinturas rupestres de Siega Verde.
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O Vale do Côa e a zona arqueológica de Siega Verde representam o maior conjunto de 
arte rupestre paleolítica ao ar livre do mundo. 

Ciudad Rodrigo fica, mais ou menos, a 10km.

Pinturas ruPestres De siega verDe
Aqui se preservam milhares de gravuras, feitas principalmente em afloramentos de xisto. Cronologicamente 
enquadram-se no Paleolítico Superior (25.000 – 10.000 A.C). Além da antiguidade e originalidade das gravuras, 
destaca-se a sua localização ao ar livre. É possível observar em todo o seu esplendor as silhuetas de animais 
e signos que a sociedade de caçadores deixou profundamente gravada nas rochas.

Ambos os locais (Foz Côa e Siega Verde) dispõem de um centro de acolhimento aos visitantes: o Museu do 
Côa, em Vila Nova de Foz Côa e a Zona Arqueológica de Siega Verde, perto de Ciudad Rodrigo, junto à margem 
do rio Águeda.
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Ciudad Rodrigo, é uma pequena vila medieval com um grande património arquitectó-
nico, localizada na província de Salamanca, comunidade autónoma de Castela e Leão, 
perto da fronteira com Portugal (20km). 

A presença do homem nesta região remonta ao Paleolítico Superior, como o compro-
vam as pinturas rupestres de Siega Verde, a 10km da cidade.

CiuDaD roDrigo
Ciudad Rodrigo destaca-se como um dos principais 
conjuntos histórico-artísticos do oeste castelhano. 
Esta cidade fortificada guarda no seu interior, inú-
meros edifícios históricos (igrejas, casas barrocas 
e renascentistas, palácios…) que representam um 
passado histórico que ficou encerrado dentro das 
muralhas. A maioria das construções datam dos sé-
culos XV e XVI, altura em que a cidade viveu os seus 
tempos áureos.

De entre todos os edifícios destaca-se a Catedral de 
Santa Maria, o Castelo, as muralhas e a Plaza Mayor. As 
muralhas datam da época medieval (finais do séc.XII), 
tendo sido reforçadas e reconstruídas cinco séculos 
mais tarde com um sistema de baluartes e fossos que 
lhe deram o perfil e forma de estrela, semelhante ao 
de Almeida. Pode-se dar a volta à cidade por cima das 
muralhas de onde se avista toda a região.

A catedral, dedicada a Nossa Senhora Santa Maria 
foi declarada Monumento Nacional em 1889. A sua 
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construção, em estilo românico, teve início no final do 
séc. XII. 

A Plaza Mayor está repleta de cafés e edifícios his-
tóricos ao seu redor (Casa de Marquês de Cerrablo, 
Casa de Los Cueto e a Câmara Municipal).

Perto da Plaza del Castillo, encontra-se o antigo Castillo 
Alcazar de Enrique II, que foi transformado num hotel, 
mas mantém a Torre de Menagem aberta ao público. 
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A história do Real Fuerte de la Concepción tem 350 anos e está, tal como os outros 
fortes localizados perto das fronteiras, ligada às disputas territoriais dos dois países. 
Localiza-se na Aldea del Obispo.

30

real Fuerte De la ConCePCión
Em 1641, os portugueses proclamaram a sua independência da coroa espanhola, tornando-se o Duque de 
Bragança, João IV o novo rei de Portugal. Filipe IV, rei de Espanha, encontrava-se na época em guerra com 
a França, e por isso não tinha soldados suficientes para combater os portugueses. Só após a assinatura do 
tratado de paz com França, é que tentou recuperar o trono de Portugal. Para isso, entregou o comando do seu 
exército ao Duque de Osuna, que ordenou, entre outras fortificações, a construção de um forte na margem 
espanhola do rio Turones, que servisse de acantonamento para os exércitos espanhóis cuja missão era recu-
perar o território português. 
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A construção do Fuerte de La Concepción teve início 
a 8 de dezembro de 1663, no dia da Imaculada Con-
ceição, que deu nome a este forte. A primeira fase 
dos trabalhos foi concluída em apenas 40 dias e o 
forte acolheu então uma guarnição de 1500 solda-
dos de infantaria e 200 cavaleiros. 

As tropas de Osuna foram derrotadas pelos portugue-
ses na Batalha de Castelo Rodrigo. O rei de Espanha 
mandou que o exército de Osuna se retirasse e orde-
nou a demolição do primeiro Fuerte de La Concep-
ción no mesmo ano da sua edificação. A demolição 
não foi total, uma vez que continuou a servir, espora-
dicamente, de base para as tropas. 

Nas décadas seguintes, Portugal fortificou praças-
fortes em Olivença, Elvas, Valença do Minho e Al-
meida, o que levou José Patiño, ministro de Filipe V 
de Espanha, a erguer uma linha de fortificações, do 
lado espanhol da fronteira, que neutralizasse as que 
tinham sido edificadas em Portugal. 

Em 1735, Pedro Moreau, engenheiro militar, foi res-
ponsável pela construção de um novo Forte no 
mesmo local onde Osuna construíra o primeiro, 70 
anos antes. Contou com a colaboração de Manuel 
de Lara Churriguera, autor, entre muitos outros de-
talhes, do grande escudo real que domina a porta 
principal do complexo. A construção do forte foi 
concluída em 1758. 

No entanto, só durante a Guerra da Independência, 
é que o forte veio a desempenhar um papel de des-
taque. Os ingleses desembarcaram em Portugal e o 
vasto território onde se encontrava situado este For-
te tornou-se então num campo de batalho durante 
a Guerra da Independência espanhola. No entanto, a 
21 de julho de 1810, os britânicos, batidos em retira-
da, demoliram novamente o Forte. Grande parte da 
muralha desmoronou. 

Após a guerra, o forte caiu no esquecimento. Com 
as suas muralhas praticamente em ruínas, o edifício 
foi utilizado como pedreira pela população local até 
meados do séc. XX: muitos habitantes do distrito vi-
nham buscar pedras para construir as suas casas. 
Durante anos as portas da fortaleza ficaram abertas, 
tornando-se uma grande atração para as crianças de 
Aldea del Obispo.

Durma no Real Fuerte de La Concepción Hotel | www.hoteldomusrealfuerte.com

Em 2006, os proprietários atuais compraram as ruínas 
do Forte, dando início ao processo de recuperação e 
valorização, transformando-o num estabelecimento 
hoteleiro. Esta grande transformação foi concluída 
em 2012, quando o Fuerte de La Concepción abriu 
como hotel de luxo, sendo a única fortaleza militar de 
estilo Vauban, transformada num hotel de luxo em 
toda a Europa. 
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A necessidade de demarcar o território do Parque Arqueológico do Vale do Côa surgiu 
a partir de 1994, depois de sucessivas descobertas de novos núcleos de painéis gra-
vados em vários locais de ambas as margens, nos últimos 17km do Côa, bem como 
em algumas ribeiras adjacentes até ao próprio Douro. 

Parque arqueológiCo Do vale Do CÔa
A Fundação Côa Parque foi criada em Março de 2011 para gerir o Parque e o Museu do Côa, com o objetivo de 
salvaguardar e valorizar o Vale do Côa, protegendo, conservando, investigando e divulgando a Arte Rupestre, 
classificada como Património Mundial pela UNESCO em 1998.

Este, trata-se do primeiro sítio a ter sido identificado com arte paleolítica no Vale do Côa. Destaca-se a quan-
tidade e a qualidade das suas figuras paleolíticas, na sua grande maioria submersas nas águas da albufeira da 
Barragem do Pocinho. Há ainda numerosas figuras da cronologia moderna e contemporânea.

Inserido no Museu do Coa, o Restaurante Coa Museu permite-lhe saborear a boa 
gastronomia tipicamente transmontana enquanto observa a incrível paisagem que 
se estende até ao Douro. www.restaurantecoamuseu.com
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O Parque Arqueológico do Vale do Côa (PAVC) dis-
ponibiliza desde 1996 visitas orientadas, em viaturas 
todo-o-terreno e abertas ao público em geral, a três 
dos principais sítios com arte rupestre paleolítica 
conhecidos na área do Parque: Canada do Inferno, 
Penascosa e Ribeira de Piscos. Os três sítios locali-
zam-se em pleno vale do rio Côa, acessíveis apenas 
por caminhos de terra batida. As visitas partem de sí-
tios diferentes: do Museu do Côa (para a Canada do 
Inferno), do Centro de Recepção da aldeia de Castelo 
Melhor (para a Penascosa) e do Centro de Recep-
ção da aldeia de Muxagata (para a Ribeira de Pis-
cos). As gravuras paleolíticas mostradas ao público 
estão bastante patinadas pelo tempo e esse factor, 
aliado às frequentes sobreposições entre motivos, 
tornam-nas difíceis de ver e interpretar. Os horários 
das visitas são escolhidos em função da melhor lu-
minosidade natural para a observação das gravuras, 
de forma a potenciar ao máximo a sua visualização. 
Recomenda-se que consulte antes os horários para 
não ir ao engano.

museu Do CÔa

A colecção do Museu está no exterior: o Vale do Côa. 
Por isso, o espólio corpóreo original está ausente no 
museu, com excepção de algumas peças seleccio-
nadas. O Museu evidencia os próprios sítios arqueo-
lógicos como verdadeiros objectos de referência 
material e remete para formatos e vocabulários ex-
positivos recentes, criando um ambiente com novos 
suportes e leituras e tornando-o atrativo para todas 
as idades. O ambiente temático definido pela AR-
QUEOLOGIA traduz-se na abordagem de questões 
como a IMAGEM, a ARTE, a CULTURA, o TERRITÓRIO 
e a PAISAGEM. 


