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Introdução  
 

Este roteiro tenta relembrar a primeira tentativa por parte das forças francesas em invadir 

Portugal. Depois do Tratado de Fontainebleau e do acordo entre Espanha e França, 

determinou-se a passagem livre de um contingente francês por território espanhol, apoiado pelo 

exército espanhol para derrotar a dinastia dos Bragança com o objetivo de dominar Portugal 

entre os dois aliados. De tal forma que a envolvente de Lisboa e os seus abastecimentos 

portuários estiveram sob o domínio francês, para colocar em ação o bloqueio do comércio 

britânico, enquanto a norte e sul do país estabeleciam dois reinos satélites do império francês 

sob o controlo espanhol: Reino de Lusitânia e Reino do Algarve respetivamente. Devido a esta 

formação garantiram o pagamento a personagens como Godoy, pelo seu apoio crucial na causa 

napoleónica, permitindo a sua circulação por toda a península, porém, como se demonstrou, os 

interesses e as intenções francesas eram outras.   

Para isso Napoleão entregou o mando das suas forças ao general Junot, ansioso por conseguir o 

ascenso a marechal, o mais alto posto dentro do escalão militar francês. 
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Junot estabelece o seu quartel-general em 

Salamanca. Uma vez na cidade de 

Salamanca cavalga até a Ciudad Rodrigo 

para atravessar o Puerto Perales e 

alcançar Alcántara por onde atravessaria 

o território luso.  

A passagem estava aberta por Idanha-a-

Nova, mais tarde por Castelo Branco, e 

posteriormente chegavam a Abrantes no 

dia 24 de novembro de 1808. A seguinte 

paragem será uma marcha sem oposição 

por Santarém e finalmente chegam a 

Lisboa no dia 30, porém as intenções 

francesas sofreram um contratempo, já que no dia anterior a família real portuguesa tinha fugido 

para o Brasil graças à frota britânica. Enquanto em Lisboa permaneceu uma Junta de Regência 

com ordens de não oferecer resistência.  



 

 

Apesar das ordens ocorreram igualmente tentativas de rebelião popular que foram duramente 

reprimidas, como no caso de Souro Pires, Guarda ou Alpedrinha às mãos do general Loison, 

conhecido como O Maneta. Este general pediu ajuda ao Junot quando a sua situação se 

complicou depois do fim da trégua portuguesa. Partindo de Almeida que tomou com facilidade, 

dirigiu-se até Lisboa onde foi perseguido pelas forças portuguesas e onde não demonstrou 

piedade contra a oposição.  

A aventura francesa acabou relativamente cedo porque no início de 1809 a frota britânica sob o 

mando de Arthur Wellesley (futuro Duque de Wellington) desembarcou na Figueira da Foz, 

graças à intervenção do Batalhão Académico da Universidade de Coimbra.  

A 27 de junho de 1808, o Batalhão Académico, criado pouco tempo antes por centenas de 

voluntários, não só estudantes, chegou à Figueira da Foz, depois de uma marcha em que entre 

outros acontecimentos ocuparam o Forte de Santa Catarina. Depois desta toma continuaram 

pela ribeira do rio Mondego, reconquistando diferentes pontos às tropas francesas. Graças a 

estas operações logrou-se ganhar o tempo necessário para que as tropas britânicas 

desembarcassem com comodidade na costa de Lavos enquanto os defensores organizavam com 

alívio as defesas de Coimbra.  

Não terminou o protagonismo desta batalha, porque durante o decorrer desta primeira invasão 

napoleónica tomaram os fortes de Nazaré e Peniche.  

Como referimos, desde o instante do desembarque britânico, um contingente constituído por 

tropas lusas e inglesas derrotaram os franceses na Batalha de Roliça e na Batalha de Vimeiro, 

derrubando o Convento de Sintra e com ele o fim da primeira invasão do Império Francês a 

Portugal.  

Acompanhando estes primeiros movimentos franceses por Portugal podemos procurar em 

diferentes localidades a presença napoleônica e também explorar as primeiras excursões das 

tropas britânicas por terras lusitanas.  

Apesar da participação de vários contingentes franceses na invasão sob o mando de diferentes 

generais: Junot, Carrafa, Solano e Taranco, vamos concentrar o plano da rota na atividade dos 

dois primeiros generais referidos, já que a maioria das suas operações se desenvolveram no 

contexto territorial em análise. Assim como pela parte aliada, foi também incluso os movimentos 

do general português Bernardim Freire e do seu tendente Francisco da Silveira ou ainda do 

britânico Wellesley, futuro duque de Wellington.  



 

 

Não nos podemos esquecer das batalhas que foram decisivas para o desenvolvimento da primeira 

invasão napoleónica, na qual participaram quase todos os protagonistas.  

Junot / Carrafa / Loison: 

Salamanca, Ciudad Rodrigo, Alcántara, Castelo Branco/Idanha-a-Nova, Abrantes, Golegã, 

Santarém, Cartaxo, Montemor-o-Velho, Almeida, Alpedrinha, Guarda. 

Bernardim Freire / Francisco da Silveira: 

Porto, Coimbra, Leiria 

Wellington: 

Figueira da Foz, Roliça (Óbidos, São Mamede, Roliça, Columbeira, Azambujeira dos 

Carros/túmulo do general Lake), Vimeiro (Porto Novo/Maceira, Vimeiro), Leiria. 
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Etapas. Pontos de interesse  
 

1º Etapa Salamanca a Guarda 

 

SALAMANCA 
 

Na primeira invasão francesa de Portugal, Salamanca não sofreu os rigores da ocupação, porém 

posteriormente devido ao seu protagonismo na disputa e à sua posição estratégica incidiram de 

forma negativa na cidade. Destruíram as muralhas medievais, assim como algumas vivendas, 

palácios ou conventos que ocupavam as encostas envolventes do burgo para construírem 

diferentes fortificações. Em janeiro de 1809, as tropas que entraram na cidade, construíram três 

fortes nas edificações dos Conventos de San Vicente, San Cayetano e La Merced. A construção e 

o posterior assédio a estes fortes por parte dos aliados a princípios do verão de 1812, foram dos 

acontecimentos mais destacáveis na cidade durante a guerra. Wellington acaba por libertar a 

cidade, mas com o custo de destruir grande parte do seu património. 

https://drive.google.com/open?id=1uqTDcntXoAfZR4U3j3FGWePOFBVjKtUl&usp=sharing
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Da presença francesa temos também alguns espaços erguidos durante este período, como por 

exemplo quando o governador Thiebault, decide criar a Praça de Anaya. Para o seu efeito 

mandou derrubar casas e ruas localizadas entre o colégio de San Bartolomé, local onde residia, 

e a catedral nova.  

A cidade de Salamanca possuidora de um diverso património é atualmente considerada 

Património da Humanidade. Citamos alguns dos espaços mais emblemáticos:  

Catedral Velha e Catedral Nova, Igreja da Vera Cruz, Casa de las Conchas, Palácio de Monterrey, 

Convento das Agustinas e Igreja da Purísima, Escuelas Menores da Universidad , Casa das 

Muertes , Plaza Mayor, Casa de Don Diego Maldonado, Torre del Aire ou Palácio Fermoselle , 

Igreja do Sancti Spiritus , Palácio da Salina , Torre do Clavero , Colégio de Calatrava , Colégio de 

Anaya , Ponte romana sobre el Rio Tormes , Edifício Histórico da Universidade, a Clerecía , 

Colégio dos Irlandeses ou do Arcebispo Fonseca, Palácio de Figueroa, Igreja de San Martín, Igreja 

de Santo Tomás Cantuariense, Igreja de Santiago, Convento das Dueñas, Convento de Santa 

Ursula , Casa de Santa Teresa, Casa de Doña María la Brava, Casa de los Abarca, Fachadas do 

Palácio de Garci-Grande, Convento dos Capuchinos, Vestígios do Convento de San Antonio El 

Real, Igreja de San Julián, Vestígios da Igreja de San Polo, Convento de Santa Clara. 

 

Igreja e convento de San Esteban 



 

 

Outros monumentos de interesse na localidade: 

 

- Catedral Velha de Salamanca 

- A Sé velha de Salamanca começou a ser construída no ano de 1140 e estima-se que 

demorou um século em estar concluída. No seu conjunto é considerado um edifício de 

estilo românico, apesar de ser visível alguns elementos góticos como as abóbadas. Um 

dos elementos mais destacáveis da Sé Velha é o seu zimbório, conhecido como a Torre 

del Gallo, denominação que se deve à veleta em forma de galo que coroa a cúspide do 

zimbório. O zimbório de forma cónica está decorado com escamas e forma parte dos 

“zimbórios do Douro”, grupo ao qual pertence o da Catedral de Zamora e Plasencia e o 

zimbório da colegiada do Toro. As caraterísticas comuns destes zimbórios são: exemplo 

do românico de transição, decoração em escamas e uma clara influência francesa. O 

pórtico principal da Catedral está semioculto pelas obras que se realizaram na Torre do 

Campanário depois do terramoto de Lisboa de 1755. No interior, destaca a capela-mor 

com a presença do retábulo realizado pelos irmãos Delli. Dito retábulo é constituído por 

53 tábuas com representações da vida da Virgem Maria e é rematado pelo Juízo Final. 

Encontramos numerosas capelas entre as quais temos de mencionar a capela de San 

Martín ou do Azeite, que recebe este nome pelas pinturas góticas onde se representa o 

episódio de São Martim quando rasga a capa para a dividir com um pobre. Por sua vez, 

o claustro que vemos atualmente é do século XVIII, pois o original ficou praticamente 

destruído depois do terramoto de Lisboa. Neste destaca a capela de San Salvador ou 

Talavera que é a mais antiga, datada do século XIII, foi fundada pelo Rodrigo Arias 

Maldonado onde voltou a celebrar nesta capela a missa segundo o rito mozárabe. Por 

curiosidade ao centro desta capela encontra-se o sepulcro do fundador e ao lado o do seu 

sobrinho Pedro Maldonado, um dos comuneiros. É uma das maiores capelas presente no 

claustro de Santa Catalina. Por sua vez, as salas capitulares acolhem parte do Museu 

Catedralício.  

- Catedral Nova de Salamanca 

- Os gostos mudam e com a passagem do tempo fez com que a Sé Velha ficasse pequena e 

antiquada, por isso para dar resposta às novas necessidades e seguindo os modelos que 

se viviam em outros lugares, começou-se a erguer em 1513 a nova Catedral para a cidade 

de Salamanca. Respeitando o antigo templo, o novo construiu-se adossado, seguindo o 



 

 

estilo gótico convertendo-se na construção mais tardia de influência gótica em Espanha. 

A construção foi promovida pelo cabido catedralício e pelos próprios Reis Católicos que 

promoveram as obras de um edifício que só estaria concluído em 1733, quase dois séculos 

depois do seu início. A catedral consta de três naves, a central mais elevada que as laterais 

onde dispõe um conjunto de capelas que conformam a Seo salmantina. As três naves 

estão constituídas por dois níveis, o primeiro com arcos ogivais e o segundo com grandes 

vãos responsáveis de dotar de luz o interior do edifício, vãos esses que vieram de Flandes 

e que exibem cenas Bíblicas. No cruzeiro encontramos o majestoso zimbório. Numerosos 

artistas foram responsáveis ao longo dos séculos pela construção da catedral: Juan e 

Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Álava, os irmãos Churriguera, etc. No exterior, 

devemos reparar na fachada principal repleta de detalhes e relevos com episódios do 

Nascimento, Epifania e do Calvário. O famoso astronauta situa-se na chamada Portada 

de Ramos, este acréscimo moderno realizou-se em 1993 como complemento do 

programa iconográfico. No interior da catedral não podemos deixar de admirar o seu 

maravilhoso coro, um conjunto barroco realizado entre 1710 e 1733 onde destaca a 

espetacular gravura de todas as cenas. Na retaguarda do coro evidência as figuras da 

Virgem e São João realizadas por Juan de Juni. Na Capela-mor, obra do século XVIII, 

sobressai a abóbada policromada. Numerosas são as capelas laterais que podemos 

percorrer na catedral destacando: a capela dourada e a capela de Cristo de las Batallas, 

imagem que o primeiro bispo salmantino levava quando acompanhou o Cid a Valencia. 

 

- Igreja da Vera Cruz 

 

- Dita igreja começou a erguer-se no século XVI e desta época ficou apenas o pórtico 

desenhado por Rodrigo Gil de Hontañón. Será reformada no século XVIII no qual lhe 

atribuiu um aspeto barroco. Trata-se de um edifício de três naves com cúpula sobre 

pendentes. No interior realça o seu maravilhoso retábulo da autoria de Joaquin 

Churriguera onde podemos contemplar a imagem da Imaculada Conceição criada por 

Gregorio Fernández. Atualmente a igreja é propriedade da Confraria da Santa Cruz del 

Redentor y de la Purísima Concepción, a qual em Semana Santa salmantina sai em 

procissão com um fragmento da cruz de Cristo.  

 

 



 

 

- Casa das Conchas 

- A Casa das Conchas começou a ser construída em 1413 por petição de Rodrigo Maldonado 

de Talavera e o seu filho Rodrigo Arias Maldonado daria continuidade a obra até à sua 

conclusão em 1517. Estamos perante um edifício do estilo gótico já tardio onde são visíveis 

elementos platerescos. Sem dúvida, a sua fachada converteu-se no elemento mais 

destacável e admirável, uma vez que está decorada com mais de 300 conchas e diferentes 

escudos. As conchas foram colocadas em losango seguindo as tradições mudéjares o que 

nos permite ver um modelo inovador dentro do estilo renascentista. Do exterior não 

podemos deixar de mencionar o seu fantástico portão de ferro forjado, catalogado por 

alguns como a melhor mostra de forja gótica espanhola. A Casa das Conchas está incluída 

no modelo de palácio urbano próprio do século XVI e contava com uma torre senhorial 

que foi demolida por ordem de Carlos I, como represália aos comuneiros, Pedro e 

Francisco Maldonado. São diversas as lendas e curiosidades que envolvem a Casa das 

Conchas, existindo a lenda de que debaixo de cada concha há uma onça de ouro (conta 

a tradição que esta era uma prática habitual para atrair a boa sorte), pelo qual o edifício 

guarda grandes tesouros. No ano 1701 a Casa passa por um processo de reforma e 

aumento, resultando a criação da fachada que dá acesso à Rua. O palácio foi utilizado 

como prisão da Universidade e desde 1993 custódia a Biblioteca Pública do Estado.  

 

- Palácio de Monterrey 

- Encontramo-nos perante um dos edifícios mais representativos do renascimento 

espanhol, até ao ponto de servir posteriormente de inspiração para o estilo neoplateresco 

e para muitos outros edifícios do século XX que tomaram como modelo este palácio. O 

edifício foi mandado construir por Alonso de Zuñiga e Acevedo Fonseca III conde de 

Monterrey, que esteve ao serviço do imperador Carlos V. A obra foi encomendada a 

Rodrigo Gil de Hontañón e o palácio de Monterrey desenhou-se como um edifício de 

planta quadrada com torres nos ângulos e um pátio central, mas devido aos problemas 

económicos só foi possível erguer a ala sul. Quando quiseram retomar a obra foi 

impossível porque os espaços adjacentes ao palácio foram adquiridos para levantar a 

igreja de Santa María de los Caballeros. Como facto curioso podemos dizer que o escritor 

salmantino Diego Torres de Villaroel morreu entre os muros do palácio. Na atualidade o 

palácio de Monterrey é propriedade da Casa de Alba e no interior podemos encontrar 

numerosas peças artísticas.  



 

 

 

- Convento das Agustinas e Igreja da Purísima  

- Declarado Monumento Nacional em 1935, o conjunto monástico fundou-se de frente 

para o palácio do seu promotor Manuel Alonso de Zúñiga Acevedo e Fonseca, VI Conde 

de Monterrey, Vice-rei de Nápoles. No ano de 1626 na noite de São Policarpo o rio Tormes 

sofre uma forte inundação que provocou milhares de mortes e afetou numerosas 

infraestruturas, entre elas o convento das Agostinhas. Por esse motivo dez anos mais 

tarde Manuel de Zúñiga inaugura o convento para acolher a sua filha. A igreja da 

Puríssima foi projetada para albergar o panteão da família, destaca pela sua austeridade 

que se vê quebrada pelo retábulo-mor presidido pela Imaculada Conceição de José de 

Ribera. Envolvendo a Imaculada encontramos outras quatro obras, a Piedade também 

de Ribera e um São Agostinho que é atribuído a Rubens. O convento onde se vê uma 

clara influência dos modelos italianos foi finalizado no século XVIII por Joaquín de 

Churriguera. A cúpula que observamos é uma reconstrução do século XVII pois a original 

desmoronou-se. Para além dos objetivos religiosos a construção destes complexos 

demonstrava o interesse de mostrar o poder e o prestígio dos seus fundadores.  

Escolas Menores da Universidade 

- Dito edifício acolheu o que se conhecia como as aprendizagens menores, isto é, os 

estudos prévios para a obtenção do título de licenciatura. O edifício que começou a 

construir-se em 1428 organiza-se em volta do pátio central, contudo a fachada da entrada 

é bastante estreita. Em um dos compartimentos do edifício encontramos o famoso “Cielo 

de Salamanca”, uma pintura renascentista que decorava a antiga Biblioteca das Escolas 

Maiores da Universidade de Salamanca. A pintura foi realizada por Fernando Gallego e 

fazia parte de um conjunto de outras representações que acabaram por desaparecer. Na 

tela encontramos temas astronómicos e astrológicos, onde podemos observar quatro 

cabeças que representam os Ventos, o Sol, Mercúrio e os signos do Zodíaco.  

 

- Casa das Mortes 

- Muitas lendas envolvem este edifício que recebeu o nome pelas caveiras que podemos 

observar nas janelas da casa. Fala-se de várias mortes que ocorreram no seu interior o 

que gerou diversas curiosidades que começaram a fazer parte da história da cidade. 

Construída com a caraterística pedra das pedreiras de Villamayor, foi desenhada pelo 

arquiteto Juan de Álava no estilo plateresco. Vários medalhões decoram a fachada, 



 

 

evidenciando aquele que contêm a efígie do arcebispo Alfonso de Fonseca acompanhado 

com a inscrição “Severísimo Fonseca Patriarcha Alexandrino”. No edifício localizado em 

frente, foi a moradia do escritor Miguel de Unamuno desde 1930 até à sua morte, por esse 

motivo deparamos com uma estátua dedicada ao vasco.  

 

- Plaza Mayor de Salamanca 

- A praça que vemos atualmente construiu-se sobre uma outra, a “Plaza de San Martín”, 

espaço de feira e vendas da cidade durante o século XIV e XV. Conhecemos a sua 

fisionomia graças às descrições deixadas pelos viajantes que percorriam Espanha entre 

os séculos XV e XVI. Perante o crescimento da cidade e as alterações dos gostos e modas, 

começam a surgir petições para reformar a praça de forma a aumentá-la e regularizá-la. 

Depois de ouvir as exigências da necessidade de uma nova praça o rei Felipe V assina a 

ordem para dar início às obras. A construção da nova praça inicia-se a 10 de maio de 1729 

sendo promotor o corregedor Rodrigo Caballero de Llanes e o autor inicial Alberto 

Churriguera, que ao morrer foi substituído por Andrés García de Quiñones. No 

procedimento de dar forma à nova praça encontramos várias etapas: a primeira 

corresponde à construção do Pavilhão Real e de San Martín, porém durante 15 anos as 

obras estiveram paradas, e foram retomadas com o levantamento do edifício consistorial 

(que alberga o relógio e a Câmara Municipal) e o de Petrineros (recebe este nome porque 

originalmente aqui se localizavam os responsáveis de trabalhar o couro). A praça 

planificou-se muito maior, mas devido aos problemas com os proprietários dos lotes fez 

com que paralisasse o seu aumento, da mesma forma também não se colocaram as torres 

que ia estar localizadas ao lado do edifício consistorial. A pedra arenisca utilizada foi 

retirada das pedreiras de Villamayor, de aí a sua peculiar cor avermelhada. Construída 

no estilo churrigueresco, esta praça porticada com 88 arcos em volta perfeita e 477 

balcões, está decorada com medalhões com a efigie de diferentes personagens históricas, 

como dos Reis Católicos e de Bernardo del Carpio, herói da batalha de Roncesvalles. 

Definitivamente, figuras ilustres da história de Espanha e de Salamanca. De muitos factos 

históricos foi testemunho a Plaza Mayor de Salamanca durante a revolta do dois de maio, 

como por exemplo quando os estudantes salmantinos picaram o medalhão onde estava 

a imagem de Godoy. Também as tropas do Duque de Wellington combateram contra as 

tropas napoleónicas que estavam assentes no conhecido Forte de San Cayetano, desde 

esse ponto lançaram artilheria que acabaria por cair na praça. O duque de Wellington 

conta também com um medalhão na praça como agradecimento da sua coragem em 



 

 

libertar a cidade de Salamanca.  A praça foi também cenário da Guerra Civil, a 19 de julho 

de 1936 quando o general Saliquet define o grupo de guerra, transladando o quartel-

general das tropas sublevadas a Salamanca e o bando rebelde instala-se no Gran Hotel 

da cidade. A Plaza Mayor de Salamanca converteu-se em paragem obrigatória de todo 

aquele que visita a cidade, sendo um dos centros sociais mais importantes.  

 

Zimbório da catedral de Salamanca 

- Casa de Don Diego Maldonado 

- Obra de Juan de Álava, este edifício do estilo plateresco era propriedade de Diego 

Maldonado Rivas, ajudante do arcebispo Fonseca. Realça a sua simples fachada com a 

ornamentação concentrada na parte central onde podemos ver na parte superior, o 

escudo dos Maldonado, dos Rivas e de Morille, sobre parte do emblema de Fonseca. 

Atualmente acolhe no seu interior o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de 

Salamanca.  

 

- Torre do Aire ou Palácio Fermoselle 

- O palácio Fermoselle também conhecido como o palácio das Quatro Torres, recebe este 

nome não porque teve quatro torres, mas sim porque pertenceu ao barão das Quatro 

Torres. O único elemento que ainda sobrevive deste antigo palácio é a torre do Aire. 

Deparamo-nos perante o modelo do palácio-fortaleza erguido numa época turbulenta de 



 

 

sucessivas guerras entre famílias nobres. Dentro dos bandos que existiam na cidade de 

Salamanca o palácio encontrava-se no bando de Santo Tomé. O seu caráter defensivo faz 

com que tenha um aspeto sombrio, com poucos vãos, mas onde ainda destaca uma das 

janelas rasgada por uma coluna decorada com belas filigranas. No século XVIII serviu 

como fábrica de panos, também como lugar de caridade e, na atualidade, acolhe uma 

residência feminina. O escritor Torrente Ballester atribuiu o nome desta torre “Torre del 

Aire” a uma série de artigos que escreveu para um jornal madrileno.  

 

- Igreja do Sancti Spiritus 

- O que vemos hoje é o único testemunho do mosteiro de Sancti Spiritus. A igreja foi 

fundada como paróquia e posteriormente é entregue por Alfonso IX à ordem de Santiago. 

Martín Alfonso, filho ilegítimo do dito rei, solicitou ao mestre da Ordem que a igreja 

fosse cedida ao convento das Dueñas, que receberam o título de Comendadoras. Estas 

eram viúvas dos cavaleiros que iam para a guerra e que ao enviuvar acabavam por ir para 

o mosteiro juntamente com todo o seu património. Depois da Desamortização de 

Mendizábal o mosteiro teve diferentes usos, foi prisão, auditório, etc. Foi completamente 

destruído em 1965, ficando como vestígio a sua maravilhosa igreja. O templo é um bom 

modelo de união entre o estilo gótico final e os princípios renascentistas. Tem nave única 

e está constituída por uma série de capelas de tipo nicho entre os contrafortes, entre as 

que destaca um teto em caixotões de influência mudéjar do século XV. Não podemos 

esquecer das sepulturas dos diferentes membros da realeza como Martín Alfonso. No 

exterior realça a portada renascentista onde entre os medalhões de São Pedro e São Paulo 

encontramos a Santiago na batalha de Clavijo.  

 

- Palácio da Salina 

- Este edifício que hoje é sede da Disputação Provincial foi um depósito de sal, e isso fez 

com que este palácio ficasse conhecido como o palácio da Salina. Dita casa palaciana foi 

mandada construir por Rodrigo de Messia, o senhor da Guarda, que após a sua morte 

cedeu o palácio ao seu segundo filho Juan Alonso de Fonseca. No edifício de estilo 

plateresco, destaca o seu pátio com arcos e capitéis decorados com figuras grotescas. 

Para explicar a existência destas figuras criou-se uma lenda ligada ao arcebispo Fonseca, 

nela conta que o arcebispo chegou a Salamanca acompanhado da sua amante para 

assistir ao concílio, mas nenhum nobre os quis acolher e Fonseca furioso mandou 

construir este palácio e nele plasmou através destas figuras a sua raiva. 



 

 

 

- Torre del Clavero 

- O que hoje podemos admirar é a única marca que chegou do palácio que foi mandado 

construir por Francisco de Sotomayor, chaveiro da Ordem de Alcântara. O chaveiro, era 

o responsável de custodiar as chaves que abriam as fortalezas e os arquivos que dispunha 

a Ordem. Dita torre é um dos pontos mais conhecidos da cidade de Salamanca e chega 

a alcançar uma altura de 28 metros. A base da torre é quadrangular, mas termina numa 

forma octogonal, sendo a parte superior a mais destacável devido à decoração com arcos 

e cornijas e pelo escudo dos Sotomayor.  

 

- Colégio de Calatrava 

 

- Também conhecido como o Colégio da Inmaculada Concepción, foi propriedade da 

Ordem de Calatrava, atual sede da Diocese de Salamanca. O primeiro arquiteto 

responsável de erguer o dito edifício foi Joaquín de Churriguera, depois da sua morte a 

obra passa para a responsabilidade de García de Quiñones, porém com a alteração dos 

gostos e com a influência dos padrões neoclassicistas que imperavam no momento, 

acabaram por eliminar do edifício os elementos barrocos. Um facto curioso é que durante 

a Guerra da Independência foram roubadas duas pinturas de Francisco de Goya que 

decoravam o retábulo presente na Capela-mor do Colégio de Calatrava.  

 

- Colégio de Anaya 

- Salamanca é conhecida como uma cidade universitária, por esse motivo o colégio ou o 

palácio de Anaya aloja no seu interior a Faculdade de Filologia. Até ao século XVIII foi 

Colégio Maior, o primeiro de Espanha. O edifício que vemos hoje substitui o anterior 

edifício do Colegio Mayor de San Bartolomé, que ficou bastante arruinado depois do 

terramoto de Lisboa. A edificação foi levantada seguindo as diretrizes de José de 

Hermosilla e o responsável de executá-lo foi Juan de Sagarvinaga. As obras começaram 

em 1760 e acabaram em 1778, deixando de lado o estilo barroco planeou-se um 

impressionante edifício neoclassicista.  A fachada principal do palácio abre-se desde a 

invasão francesa para a chamada praça de Anaya e imita os pórticos dos templos 

romanos: colunas lisas, capitel, entablamento, frontão triangular. O interior organiza-se 

em volta de um pátio central de dois andares. Junto ao Colégio que é utilizado para dar 

aulas, foi anteriormente uma hospedagem para alojar os estudantes com menos recursos, 



 

 

que pagavam os seus estudos servindo os alunos mais poderosos. Como facto curioso 

podemos dizer que a cafetaria da faculdade se localiza no que eram as antigas cavalariças. 

 

 

- Ponte romana sobre o Rio Tormes 

- Já na época romana, Salamanca ou Hemantica era um lugar estratégico. Localizada na 

margem do rio Tormes, o abastecimento de água estava garantido, mas cruzar o rio 

suponha um obstáculo para os viajantes. Por esse motivo ergueu-se esta infraestrutura, 

que facilitava o trânsito a todo aquele que tomava a Via da Prata desde Emérita Augusta 

(Mérida) com Asturica Augusta (Astorga). A data da construção não se conhece com 

exatidão, alguns historiadores situam entre os imperadores Augusto e Vespasiano e 

outros entre Trajano e Adriano. Devido às fortes correntes esteve sujeita a diversas 

reformas ao longo de toda a história, uma das primeiras que temos conhecimento 

ocorreu em 1256; a mais grave sucedeu em 1626, conhecida como inundação de São 

Policarpo, fez com que quatro arcos da ponte desaparecessem, deixando a cidade 

incomunicante. Dita ponte foi cenário de conflitos bélicos e durante a Guerra da 

Independência converteu-se num objetivo militar por parte dos dois bandos. 

Precisamente antes da Batalha dos Arapiles, o duque de Wellington conseguiu ter o 

controlo da ponte e desde esse lugar estratégico foi capaz de dirigir o ataque contra os 

franceses. A ponte é de pedra e conta com 26 arcos, mas aparentemente da primitiva 

construção romana só sobreviveram 15 arcos. Junta a ponte encontramos o berrão 

decapitado que tem o seu protagonismo na obra “El lazarillo de Tormes”. 

 

- Edifício Histórico da Universidade  

- O Estudo Geral de Salamanca foi fundado pelo rei Alfonso IX de León a partir das escolas 

catedráticas já existentes. Enquanto o rei Alfonso X colocou-a entre as universidades 

mais importantes da Europa juntamente com a de Oxford e de Bolonha, entre outras. No 

século XVII sofreu um declive, vendo um novo renascer no século XX à mão de Miguel 

de Unamuno. A construção do edifício atual começou em 1415 ao encargo de Alonso 

Rodríguez e foi expandido ao longo do tempo, aumentando à medida que as 

necessidades assim o requeriam. Sem dúvida, o ponto mais destacável e admirável da 

universidade é a sua fachada. Realizada entre 1529 e 1533, foi catalogada como uma das 



 

 

obras mestres da arte plateresco em Castela. Seguindo o modelo retábulo a fachada está 

constituída por três corpos separados por frisos onde se dispersa toda a iconografia. No 

primeiro espaço está o retrato dos Reis Católicos junto com a legenda “Los Reyes a la 

Universidad y está a los Reyes”. No segundo, observamos um escudo com a águia de São 

João e com a águia bicéfala junto à efigie de Carlos V e da sua mulher Isabel de Portugal.  

No nível superior, podemos reparar num sumo pontífice, alguns vêm Benedito XIII e 

outros Martim V. A referida figura sentada no seu cadeiral encontra-se rodeada de outras 

personagens entre as quais podemos assinalar os diferentes deuses romanos. Mas o que 

fez com que a fachada e a cidade fossem um símbolo foi a famosa rã, colocada como aviso 

aos estudantes e como símbolo do pecado da luxúria unido à morte, onde surge pousada 

em cima de uma caveira.  

 

- A Clerecía 

 

- É o nome que recebe o Colégio Real da Companhia de Jesus, que foi mandado construir 

por Margarita de Áustria, esposa do rei Felipe II. As obras que foram iniciadas por Juan 

Gómez de Mora estenderam-se por mais de 150 anos. Foi colégio e residência dos Jesuítas, 

mas depois da sua expulsão por mando de Carlos III, o edifício passou a fazer parte da 

Real Clerecía de San Marcos e atualmente é sede da Universidade Pontifícia de 

Salamanca. Podemos dizer que um dos pontos mais destacável da igreja é a sua fachada 

formada por três corpos, onde no primeiro achamos a imagem de São Ignacio de Loyola. 

Do interior devemos mencionar o retábulo barroco do século XVII. Merece igualmente 

a nossa atenção o seu pátio barroco, assim como a escadaria de honra.   

 

 

- Colégio dos Irlandeses ou do Arcebispo Fonseca 

- Conhecido também como o Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo, foi fundado pelo 

arcebispo Alonso de Fonseca. O apelido “irlandeses” é lhe atribuído pelo motivo de 

acolher católicos que fugiam das guerras religiosas da Irlanda. Primeiramente planificou-

se como um lugar de acolhimento dos estudantes com escassos recursos, mas 

rapidamente converteu-se num símbolo de poder, constituindo um dos quatro Colégios 

Maiores. No século XIX foi um Hospital e atualmente é uma residência que acolhe 

também ações culturais. Na sua realização participaram entre outros, Diego de Siolé e 



 

 

Rodrigo Gil de Hontañón. Trata-se de um simples edifício plateresco, onde a fachada é 

bastante sóbria e o seu interior organiza-se em volta de um pátio central.  

 

- Palácio de Figueroa 

- Este edifício acolhe o atual Casino da cidade de Salamanca. O proprietário do palácio foi 

Juan Rodríguez de Figueroa. Alguns investigadores assinalam como artificie desta obra 

o Rodrigo Gil de Hontañón com fundamento das semelhanças com outros edifícios da 

sua autoria. O palácio conta com duas fachadas bastante similares na sua traça que 

expõem o escudo de armas dos Figueroa e Rodríguez de Ledesma. O palacete localiza-se 

em um dos lugares mais privilegiados da capital salmantina entre a rua Concejo e a rua 

Zamora.  

 

- Igreja de San Martín 

 

- A igreja de San Martín foi erguida no século XII e é considerada um dos edifícios 

românicos que a cidade de Salamanca ainda conserva. O templo sofreu numerosas 

intervenções e é pouco visível entre os imóveis modernos, pois localiza-se detrás da 

Catedral Velha. A sua planta é basilical de três naves, rematadas em absides 

semicirculares, invisíveis do exterior pelas edificações adossadas, carece de cruzeiro e de 

cúpula. Os acréscimos barrocos ocultam dois dos três pórticos românicos. Hoje só se 

conserva a denominada Puerta del Obispo, com excelente decoração vegetalista e 

figurativa e com uma escultura policromada de São Martim a cavalo no momento em 

que rasga a capa para a dividir com um mendigo. A igreja já sofreu numerosas reformas, 

as abóbadas da nave central caíram no século XVIII e num incêndio que ocorreu em 1854 

destruiu o retábulo-mor atribuído à escola de Gregorio Fernández que acabou por ser 

substituído por um outro da autoria de Joaquín de Churriguera.  

 

- Igreja de Santo Tomás Cantuariense 

- Trata-se de um edifício românico de finais do século XII. Foi o primeiro templo dedicado 

a Tomas Becket fora do território inglês. A igreja que vemos atualmente é de nave única, 

porém foi projetada como uma igreja de três naves, a prova disso é a cabeceira tripartida 

que ainda conserva. Foi erguida com a caraterística pedra arenisca de cor avermelhada. 

O pórtico está colocado na fachada norte e do interior o que mais se destaca é a sua 

sobriedade onde prima a arquitetura sobre a escultura, observando praticamente a 



 

 

ausência de decoração.  As absides estão cobertas com abóbadas de berços, enquanto o 

presbitério e a nave do cruzeiro com abóbadas ogivais. Ainda se conserva algumas das 

pinturas góticas do século XVI.  

 

 

- Igreja de Santiago 

- A Igreja de Santiago del Arrabal, está localizada junto à ponte romana e é um dos edifícios 

mais antigos de Salamanca. Construída em ladrilho enquadra-se no catálogo como 

“românico-mudéjar”. Na década de sessenta do século XX, o templo sofreu uma profunda 

restauração que transformou praticamente todo o edifício. Entre as curiosidades 

podemos dizer que juntamente com a Catedral esta igreja tinha direito de asilo. Segundo 

Villar e Macías, a sua fundação deve-se a um membro da família dos Maldonado que 

sobreviveu na luta contra os mouros; e conforme Gómez Moreno foi fundada em 1145, 

adquirindo com o passar do tempo relevante importância na cidade; de facto, em virtude 

de um velho voto, a ela recorria o Município a cavalo no dia e véspera de Santiago, hábito 

que se manteve até ao século XIX. 

 

- Convento das Dueñas 

 

- O convento de Santa María de las Dueñas é mais conhecido como “las Dueñas”. A 

promotora foi Juana Rodríguez Maldonado com o objetivo de acolher as nobres senhoras, 

mas rapidamente passou a alojar no seu interior as religiosas da Ordem de São 

Domingos, as domínicas. Do edifício original do estilo mudéjar no qual ainda podemos 

ver vestígios, pouco a pouco foram acrescentando espaços como a igreja do estilo gótico, 

o claustro renascentista e a portada plateresca. Um dos pontos mais destacáveis do 

convento das Dueñas é o claustro com planta pentagonal irregular, devido ao facto da 

sua construção ter de se adaptar às estruturas existentes.  

 

- Convento de Santa Úrsula 

- O Convento franciscano da Anunciação, mais conhecido como “Las Úrsulas”, foi fundado 

por Sancha Maldonado no século XV. Do edifício antigo nada se conservou, pois, perante 

a necessidade de ampliação foi reformado por ordem de Alonso de Fonseca, arcebispo 

de Santiago. Dito arcebispo tinha um claro interesse na promoção do convento, pois 



 

 

queria que a igreja se convertesse em uma capela fúnebre e assim foi visto que a sua 

sepultura é atualmente visível no centro da igreja. Estamos perante um edifício de nave 

única, sem capelas, com coro e com abóbadas de nervuras estreladas. 

* Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio 

http://www.versalamanca.com/monumentos.html 

 

CIUDAD RODRIGO 
 

Desde o início do conflito a cidade converte-se numa peça estratégica, não só pela sua 

privilegiada localização, junto à fronteira portuguesa, mas também pelo facto de que a Junta 

Suprema de Castilla se afirma nesta posição, convertendo num ponto de atração para as tropas 

espanholas distribuídas nesta região. A praça sofreu dois assédios, o primeiro ocorreu entre o 26 

de abril até ao 9 de julho de 1810 por parte das tropas francesas e o segundo entre o 7 ao 20 de 

janeiro de 1812, quando a força aliada ao mando de Wellington logra libertar a povoação.  

No primeiro assédio o general Ney perante a negação do governante militar Herrasti em render-

se, arrasou a cidade com bombardeamentos desde o teso de San Francisco, mas sem alcançar o 

seu objetivo decidiu regressar a Salamanca de onde tinha partido.   

Reforçadas as tropas napoleónicas com os mariscais Junot e Masséna, Ney iniciou um novo 

ataque no dia 25 de abril de 1810 até conseguir a vitória a 10 de julho com a rendição da praça. 

Devido à demora em conquistar a praça, Wellington aproveitou esse período para concluir a 

construção das Linhas de Torres Vedras para evitar o avanço francês até Lisboa.  

Precisamente foi o general britânico que reconquistou a praça passado quase dois anos, pagando 

um elevado preço com a morte de dois dos seus generais, Crawfurd e Mackinnon, junto com um 

elevado número de soldados e população civil.  

Centro de Interpretação das Fortificações de Fronteira   

 

O Centro de Interpretação da Rota das Fortificações de Fronteira está localizado no exterior da 

muralha e ocupa os corpos de guarda de San Pelayo e do El Conde (junto às portas do mesmo 

nome) localizadas no passeio de Fernando Arrabal. Para além de incluir o tramo do caminho 

compreendido entre os edifícios, no qual lhe foi atribuído o nome de Paseo de las Guarniciones.  

https://www.salamanca.es/es/fondo-armario/cultura-y-patrimonio
http://www.versalamanca.com/monumentos.html


 

 

O Centro oferece ao visitante um amplo percurso pela história da comarca e de algumas das 

vizinhas localidades portuguesas. Através da evolução das construções defensivas, proporciona 

ao visitante uma interessante visão da história e dos acontecimentos militares que ocorreram 

por estas terras.  

A visita começa no Cuerpo de Guardia de la Puerta del Conde. O edifício está dividido em várias 

salas onde expõe a evolução das construções defensivas desde a Pré-história até ao século XVIII. 

Este percurso realiza-se de forma gratificante, através de maquetes, jogos interativos, planos e 

por uma interessante exposição de uniformes que permite que o público os experimente.  

O próximo tramo do percurso é o Paseo de las Guarniciones que se situa ao ar livre na parte 

exterior da muralha. Neste espaço expõem-se seis recriações de episódios bélicos realizados com 

figuras de aço em tamanho natural, acompanhados com os próprios sons da batalha. 

Representam técnicas de ataque e armamento dos exércitos romanos e medievais, assim como 

do Terço de Flandes e das tropas napoleónicas.  

A visita termina no Cuerpo de Guardia de la Puerta de San Pelayo onde podemos comtemplar 

um interessante audiovisual (com legendas em português, inglês e francês). Neste vídeo 

observamos a evolução das fortalezas e dos recintos defensivos através dos acontecimentos 

militares que ocorreram por estas terras.  

Localização 

As muralhas 

  

As construções das muralhas com mais de dois km de perímetro iniciam-se no século XII durante 

o reinado de Fernando II de León. Durante o séc. XVIII mandou-se construir os baluartes 

exteriores, porém, durante o conflito com o exército francês a muralha sofreu muitos danos. 

Atualmente conta com cinco portas: a do Sol, do Conde, da Amayela, da Sancti Spiritus, da 

Colada e de Santiago. No decorrer da muralha existem alguns painéis que recordam algumas das 

personagens caídas durante a disputa, como o general Crawfurd, junto da Brecha Pequena e o 

general Mackinon na Brecha Grande.  

Na muralha, no final da antiga rua, encontra-se a Puerta del Rey que foi fechada há séculos para 

impedir a entrada em tempos de guerra; sobre esta existia um torreão de defesa que acabara por 

desaparecer durante a Guerra da Independência.  



 

 

Pelo facto de o inimigo ter conseguido entrar por este lugar, este ponto da muralha é conhecido 

como a Brecha, por ser considerado o local mais vulnerável da cidade. A Brecha Grande 

localizada de frente do Teso de San Francisco foi abatida com canhões, que não só atingiram 

a muralha, mas também a fachada da catedral.  

No centro da praça acha-se o monumento em homenagem ao General Pérez de Herrasti e 

aos heróis da Independência construído em 1836. E também junto à antiga Puerta del Rey está o 

mausoléu de Julián Sánchez, El Charro, onde repousam os seus restos mortais.  

Localização 

Castelo Enrique II de Trastámara 

 

Mandado construir por Fernando II de León no século XII sobre uma primitiva fortificação. Em 

1372 será reconstruído por Enrique II de Trastámara. Releva a Torre de Menagem de dois andares, 

envolvida pela muralha com torres de defesa. A finais do séc. XV construiu-se as muralhas 

urbanas sob o mando do arquiteto Juan de Cabrera, acrescentando igualmente um segundo 

perímetro amuralhada de formato ovalado em volta da cidade. Foi sede do Museu Regional da 

Ciudad Rodrigo entre 1928 e 1936, e desde 1929 funciona como Pousada Nacional.  

Localização 

 

 

Castelo de Ciudad Rodrigo. Fotografia: Lorenmart (CC BY-NC 2.0) 



 

 

Quartel de artilharia 

 

Construído no s. XVIII para albergar os canhões e outros utensílios de artilharia durante os 

tempos de paz. Está formado por dois pátios interiores com decoração austera que se concentra 

principalmente no pórtico barroco.  

Localização 

Capela de Cerralbo 

 

Erguida no séc. XVI pelo Cardeal Francisco Pacheco de Toledo como panteão da família Pacheco. 

Concebida como um majestoso mausoléu junto à catedral, depois da negação por parte do cabide 

em construir uma capela na girola da catedral. Num edifício do estilo herreriano realizado por 

Juan Ribero Rada que começou a ser construído em 1585 e finalizado em 1685. Apresenta planta 

em cruz latina de uma só nave com cúpula e lanterna no cruzeiro. Durante a Guerra da 

Independência foi utilizada pelo exército francês como polvorim, fazendo explodir a pólvora em 

1818 causando grandes prejuízos. A lanterna teve que ser integramente reconstruída em 1889, 

destacando no interior da capela, o retábulo de Alonso Balbás e o da Imaculada da autoria de 

Doningo Martínez.  

Localização 

Ruínas do convento de San Francisco 

 

O convento de San Francisco fundado no séc. XIII, sofreu graves danos durante a ocupação da 

Ciudad Rodrigo. Desta primitiva estrutura sobreviveu parte do cruzeiro e a capela do bispo de 

Zamora, António de Águila, onde o seu escudo embeleza a fachada. De influência renascentista, 

daqui procedeu o famoso Calvário de Juan de Juni, atualmente custodiado pelo Museu Nacional 

de Escultura de Valladolid. Durante o assédio o cenóbio converteu-se num hospital improvisado 

onde acabara por falecer o general Crawfurd depois de ser ferido na Brecha Grande.  

Hoje em dia o convento adaptou-se para receber salas expositivas temporais onde podemos 

observar registos fotográficos e algumas mostras arqueológicas.  

Localização 

Outros monumentos de interesse na localidade: 

 

- Catedral de Santa María 



 

 

- A sua construção foi impulsionada por Fernando II de León e continuada pelos seus 

sucessores entre os séculos XII ao XIV. Pertence ao “grupo de Salamanca” juntamente 

com a Sé Velha de Salamanca, a Catedral de Zamora e a Colegiada do Toro. Apresenta 

planta em cruz latina com três naves, cruzeiro e cabeceira de três absides escalonadas e 

na nave central acha-se o coro realizado por Rodrigo Alemán. Contém três pórticos de 

acesso: o Pórtico del Perdón, a Puerta de las Cadenas e a Puerta del Ensolado ou das 

Amayuelas. Na fachada principal são visíveis as marcas do conflito com o exército 

francês.  

 



 

 

Catedral de Ciudad Rodrigo e Plaza Herrasti. Fotografia: Maximiliano Barrios 

 

- Museu diocesano e catedralício 

- O museu inaugurado em 1992 sofreu remodelações no século XXI e conta com coleções 

de arqueologia, elementos litúrgicos, esculturas, pinturas de valor, para além da 

recriação das tábuas do antigo retábulo de Fernando Gallego.  

 

- Hospital de la Pasión (antiga Sinagoga) 

- No século XVI construiu-se um hospital no antigo bairro judio da cidade, sobre a antiga 

sinagoga e algumas vivendas. Conserva uma fachada classicista com o escudo da Paixão. 

Destaca a capela onde está presente um Calvário realizado pelo artista italiana Lucas 

Mitata e de Juan Remesal.  

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

                     

                 https://www.viveciudadrodrigo.com/patrimonio-ciudad-rodrigo.asp 

                   http://turismociudadrodrigo.com 

 

ALMEIDA 
 

Depois da Guerra da Restauração de meados do século XVII, a decisão de fortificar a Raia “à 

maneira moderna” obrigou à reforma dos velhos castelos para adaptá-los às novas necessidades 

militares impostas pela artilheria. Almeida, já contava com uma fortificação anterior e 

considerando a sua importante posição estratégica foi palco de uma ampla reforma a partir de 

1641. Nesse mesmo ano converteu-se na sede do Governo das Armas da Província da Beira, o que 

condicionou o seu crescimento urbano e o seu próspero destino.  

Lugar de passagem na primeira invasão de Portugal, teve especial relevância posteriormente, 

devido primeiramente à batalha do rio Côa, quando o coronel britânico William Cox defendeu 

a ponte sobre o rio perante o avanço francês dirigido pelo mariscal André Massena. 

Posteriormente com o assédio e expulsão do polvorim na fortificação em 1810 provocou 

consideráveis estragos em todo o centro urbano. Finalmente seria um ponto fundamental nas 

https://www.viveciudadrodrigo.com/patrimonio-ciudad-rodrigo.asp
http://turismociudadrodrigo.com/


 

 

operações de Wellington e dos seus aliados, para garantir o controlo da passagem fronteiriça 

com Espanha. Foi também o local de entrada do general Jhon Moore em Espanha.  

Atualmente o seu principal ponto de interesse radica na vila fortificada dos séculos XVII e XVIII.  

 

Porta de entrada a Almeida. Fotografia: José María Andrés (CC BY-NC-ND 2.0) 

 

Praça-Forte de Almeida (Fortaleza Abaluartada de Almeida) 

 

A fortaleza de Almeida foi reformada em 1641 durante a guerra da restauração, sob o projeto de 

Pierre Gilles de Saint-Paul, influenciado nos tratados de Deville. David Álvares foi o arquiteto 

responsável pela realização do projeto.  

A fortificação apresenta planta estrelada de 12 pontas. A fortaleza construída a meados do século 

XVII na Raia para defender-se de Espanha é considerada como uma das fortificações mais 

importantes de Portugal. Conserva as duas entradas principais e nos seus inumeráveis espaços 

acolhe diversos museus e centros de interpretação.  

Encontra-se em ótimo estado de conservação, já que o sistema defensivo está quase intato, sendo 

possível percorrê-lo por completo, incluindo as casamatas, que eram os locais onde a população 

acolhia para refugiar-se em tempos de guerra, pois estas eram à prova de bombardeamento. 

Resumindo as caraterísticas típicas destas construções com as portas de entrada (São Francisco 

e Santo António), fossos, seis baluartes e outros elementos que podemos observá-los da mesma 

forma como encontrou o exército napoleónico, apesar da explosão do polvorim que levou à 

destruição de parte da fortificação.  



 

 

Localização 

Ruínas do castelo 

 

Como ponto culminante da fortaleza, atualmente conserva as ruínas da estrutura erguida pelo 

rei D. Dinis no século XIII. Apresentava planta irregular com quatro torres circulares nos 

ângulos. Durante a invasão francesa foi utilizado como depósito de munições e pólvora, o que 

provocaria a sua destruição durante o assédio do dia 26 de agosto de 1810, quando uma bala 

atingiu o polvorim provocando uma enorme explosão.   

Localização 

 

Picadeiro D'el Rey  

 

Conjunto de edifícios que constituíam o Trem de Artilharia da fortaleza, a oficina de manutenção 

da maquinaria de guerra e onde se encontravam os trabalhos de forja. Atualmente transformou-

se num picadeiro de cavalos, que para além das aulas de equitação é possível organizar atividades 

relacionadas com cavalos, carruagens, etc.  

Localização 

 

Picadeiro D'el Rey. Fotografia: Serge Laroche (CC BY-NC-ND 2.0) 

 

Casamatas/Museu Histórico-Militar de Almeida 

 

O Museu Histórico-Militar de Almeida ocupa o interior das casamatas presentes no baluarte de 

São João de Deus. Está constituído por vinte compartimentos subterrâneos que permitiam 

refugiar a população durante os bombardeamentos. Várias destas casamatas são atualmente as 

salas expositivas do museu, onde para além dos acontecimentos da guerra peninsular, 

observamos a passagem de diferentes períodos da história de Portugal.   



 

 

Localização 

Quartel das Esquadras 

  

Construído no século XVIII serviu como quartel de infantaria. Foi realizado por ordem do Conde 

Lippe e projetado por Manuel de Azevedo Fortes. Está incluído na Zona Especial de Proteção do 

Monumento Nacional (Muralhas da Praça de Almeida). Na fachada ostenta o brasão real.  

Localização 

 

Centro de Estudos de Arquitectura Militar de Almeida (CEAMA) 

 

Localizado no Revelim de Santo António, o CEAMA reúne duas funções primordiais: uma com 

uma vertente mais didática e cultural que funciona como um centro de interpretação, e uma 

outra direcionada ao estudo e ao apoio da investigação. É um espaço projetado para representar 

o centro histórico, a fortificação e a arquitetura militar da cidade através de painéis informativos, 

com o auxílio das novas tecnologias e de outros materiais didáticos.   

Localização 

Recriação histórica do cerco de Almeida 

 

No mês de agosto recriam-se os acontecimentos históricos que ocorreram em 1810 durante a 3º 

invasão francesa. Este evento é organizado pelo Município de Almeida e pelo Grupo de 

Reconstrução Histórica também do Município de Almeida que conta com a colaboração de 

diferentes coletivos de Portugal, França, Grã-Bretanha, Alemanha e de diferentes lugares de 

Espanha.  

Entre as atividades desenvolvidas neste evento podemos encontrar:  

- Reconstrução de um acampamento militar  

- Comida campestre 

- Dança Oitocentista (dança de época) 

- Evocação de personagens históricas 

- Recriação dos combates  

- Seminário Internacional de Arquitetura Militar 

Localização 

 



 

 

Ponte sobre o rio Côa 

 

Foi refeita em 1825 devido aos danos causados durante a batalha do rio Côa, que sucedeu no 

início da 3º Invasão Francesa. Aos seus pés encontra-se o Parque Arqueológico do Vale do 

Côa declarado como Património da Humanidade, apresenta um amplio depósito de arte 

rupestre ao ar livre com gravuras que remota ao Paleolítico Superior. 

Memorial Combate do Côa 

 

Realizado em 2010 para comemorar a batalha do rio Côa. Desde o miradouro é possível observar 

o rio Côa e a ponte de pedra do século XVIII. A estratégia aplicada durante a batalha está explicita 

num painel informativo em bronze.  

Casa de Lord Wellington, Freineda 

 

Nas imediações de Almeida esteve o quartel-general de Wellington durante as campanhas de 

inverno de 1811 a 1813. Atualmente conserva-se deste quartel uma pequena casa que possui apenas 

um andar e existe junto a ela um pequeno painel comemorativo.  

Localização 

Castelo de Castelo Bom 

 

Castelo de origem medieval. Durante a invasão francesa o castelo foi destruído. Atualmente, é 

visível os destroços da muralha, a Porta da Vila, uma torre em ruínas, a cisterna conhecida como 

o Poço do Rei, um armazém e uma casa de vigilância, para além de outros vestígios dispersos na 

sua envolvente.  

Localização 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

             https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida 

https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/ 

GUARDA 

Durante a primeira invasão napoleónica, a localidade da Guarda foi um lugar de passagem das 

tropas francesas que se dirigiam até Lisboa. São famosos os massacres que ocorreram na referida 

https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida


 

 

localidade no dia 3 de julho de 1808, onde se acredita que muitas pessoas perderam a vida como 

vingança pela perseguição da população às tropas francesas e pela negação dos seus 

provimentos. Guarda não participou apenas na primeira invasão, mas também durante a terceira 

ocupação francesa, entre 1810-1811, quando o terceiro exército francês sob o mando do general 

André Masséna entrou nesta localidade para continuar com a sua marcha até Viseu. Antes disso, 

Masséna decidiu concentrar o exército francês em volta de Guarda e Belmonte, para evitar a 

aproximação das fortaleças de Ciudad Rodrigo e de Almeida. Depois da batalha de Sabugal, onde 

Wellington derrotou as tropas francesas, Masséna não teve outro remédio que retirar-se de 

Portugal. Deixando para trás algumas terras destruídas. Todo o território compreendido entre 

as Dioceses da Guarda e a Dioceses de Pinhel foram das mais beneficiadas pelas doações às 

vítimas da terceira invasão francesa de Portugal, apenas superadas pelas que recebeu a capital 

portuguesa -, Lisboa.  

Sé de Guarda 

 

Edifício com diferentes fases construtivas entre os séculos XIV, XV e XVI o que provocaria uma 

amalgama de estilos artísticos, que vai desde o românico, ao manuelino, ao maneirismo, 

passando pelo gótico.  

Mais informação em O SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

 

Guarda. Fotografia: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=4717


 

 

Localização 

  

Castelo da Guarda 

 

Trata-se de um castelo que sofreu com os rigores da passagem do tempo e com as diversas 

alterações a que esteve sujeito, o que acabaria por ocultar a sua estrutura original. As muralhas 

foram derrubadas e novamente erguidas em numerosas ocasiões durante os séculos XII ao XV. 

Contudo, ainda se conserva a torre de menagem de origem gótica.  

Mais informação em O SIPA – Sistema de Informação para o Património Arquitetónico 

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

             https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda 

 

2º Etapa Guarda a Castelo Branco 

 

ALPEDRINHA 
 

Depois dos sucedidos na Guarda, no dia 4 de julho de 1808 foi a vez de Alpedrinha, quando a 

população enfrentou a Loison, que como represaria não duvidou em saquear e arrasar a pequena 

localidade. Na atualidade existe um memorial com os nomes das vítimas que recordam este 

acontecimento.  

Alpedrinha é uma aldeia histórica que teve relevante destaque até 1675. Conta com muitas fontes 

públicas, como a fonte de D. João V, e as fontes da Fome e do Leão. Possui uma picota e junto a 

antiga Casa da Câmara existem diversas casas solares.  

Núcleo urbano da vila de Alpedrinha 

 

É referente a uma localidade de origem medieval que foi fundada pelas ordens militares e no seu 

núcleo urbano são visíveis diversos edifícios de relevante interesse.  

Localização 

 

Pelourinho de Alpedrinha 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_da_Guarda&params=40.538331_0_0_N_7.269301_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BS%C3%A9+da+Guarda%5D%5D
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_da_Guarda&params=40.538331_0_0_N_7.269301_0_0_W_type:landmark_scale:500000&title=%5B%5BS%C3%A9+da+Guarda%5D%5D
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2918
https://www.visitportugal.com/es/content/paseo-por-guarda
https://goo.gl/maps/1zMvjm6BNsva4t6SA
https://goo.gl/maps/1zMvjm6BNsva4t6SA


 

 

Em 1675, o Pelourinho foi erigido durante a promoção de Alpedrinha, como sede do município, 

por D. Pedro. Do capital jónico que coroa o pelourinho realça os ganchos que serviam para 

pendurar os restos mortais dos executados. Contém ainda nas suas faces o escudo nacional, a 

esfera armilar e uma inscrição alusiva à sua construção.  

Localização 

 

Pelourinho de Alpedrinha. Fotografia: Lrocha (CC BY-SA 3.0) 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

             Alpedrinha 

 

IDANHA-A-NOVA / IDANHA-A-VELHA 
 

Com vista para o rio Ponsul, a localidade de Idanha-a-Nova tem a sua origem no castelo 

construído em 1187, a mando de Gualdim País. Ainda resistem alguns vestígios da antiga muralha 

medieval, e desde o seu topo podemos disfrutar de uma impressionante vista panorâmica.  

Da ocupação humana nesta região existem testemunhos desde pelo menos a ocupação romana 

no século II, que foram responsáveis pela construção de diferentes fortificações defensivas. 

Depois das invasões dos suevos e visigodos a região recebeu a denominação de Egitânia, até a 

chegada do islamismo. Como referíamos anteriormente, a localidade de Idanha-a-Nova nasceu 

https://goo.gl/maps/J2cmxXRypFjmqev79
https://goo.gl/maps/J2cmxXRypFjmqev79
https://www.visitportugal.com/es/NR/exeres/2DCCA080-A4CA-406A-8804-A67C6D98244D


 

 

com a fundação do seu castelo na segunda metade do século XII por Gualdim País, sendo esta 

personagem um famoso mestre da Ordem dos Templários em Portugal.  

A fortificação de Idanha-a-Nova contava com uma muralha de várias torres e portas que envolvia 

toda a povoação. O recinto amuralhado e a cidadela de Gualdim País são de construção moderna 

e ao longo do tempo sofreram várias reconstruções, porém hoje em dia encontram-se em estado 

de ruína.  

Foi uma localidade de passagem durante a 1ª invasão francesa de Portugal.  

Aproximadamente a uns 17 quilómetros de distância está localizada Idanha-a-Velha. Durante 

o reinado de D. Afonso Henriques a localidade foi entregue à ordem dos Templário, mas foi D. 

Sancho II que em 1229 lhe concebeu a carta foral. Em 1319, com a extinção da Ordem dos 

Templários, o rei D. Dinis doou a vila à Ordem de Cristo, procurando desta forma a sua 

revitalização.  

Castelo de Idanha-a-Velha 

 

Do Castelo de Idanha-a-Velha sobrevive a conhecida Torre dos Templários, porque 

provavelmente a sua construção deve-se à ordem. Como podemos ver os Cavaleiros Templários 

dominavam a região graças à doação de D. Afonso Henriques.  

Por volta de 1160 com a reconquista de D. Afonso Henriques, esta região passa para a posse dos 

Cavaleiros Templários, que por volta de 1197, foram responsáveis pela construção da Torre 

Principal ou do Castelo de Idanha.  

Localização 



 

 

 

Castelo de Idanha-a-Velha. Fotografia: Paul Barker Hemings (CC BY-SA 2.0) 

 

Catedral de Idanha-a-Velha 

 

Depois da criação do bispado de Egitânia no século IV, por volta do ano de 585 construiu-se uma 

basílica. Esta basílica foi transformada em mesquita durante a invasão muçulmana na península 

ibérica e voltou a receber o culto cristão com a Reconquista, sendo posteriormente doada a 

ordem dos templários. Hoje em dia funciona como museu.  

 Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

             Idanha-a-Nova 

Idanha-a-Velha 

 

ALCÁNTARA 
 

Antes do início da Guerra Peninsular os franceses que tinham utilizado o território espanhol 

para iniciar a conquista de Portugal utilizaram a localidade de Alcántara como passagem segura 

pelo rio Tejo. O Marechal Junot ocupou o Convento de San Benito e utilizou-o como quartel-

general, onde saqueou as suas riquezas. Antes de continuar com a sua marcha destruiu a 

https://goo.gl/maps/swqYyzVnheFGJSrz6
https://goo.gl/maps/swqYyzVnheFGJSrz6
http://www.cm-idanhanova.pt/freguesias/idanha-a-nova.aspx
http://www.cm-idanhanova.pt/turismo/aldeias-historicas/idanha-a-velha.aspx


 

 

povoação, arruinando principalmente os monumentos e as defesas que acabaram por ficar em 

ruínas. 

Em abril de 1809, em plena guerra, os franceses atacam Alcántara, que é tomada e novamente 

saqueada, o que provocaria que as suas defesas fossem destruídas. Contudo a sua ocupação foi 

breve, pois rapidamente tiveram de abandonar a localidade perante a pressão da proximidade 

do exército espanhol. Durante este período saquearam os arquivos do mosteiro, o que provocaria 

uma importante destruição do património.  

Ponte de Alcántara 

A ponte romana de 180 metros sobre o rio Tejo, foi mandada construir no período do imperador 

Trajano no século II d.C., por ordem de Cayo Julio Lácer. A ponte teve uma relevante importância 

estratégica, já que era uma das poucas pontes que atravessavam o rio Tejo pela zona, sendo, 

portanto, de passagem obrigatória para Portugal. A destruição da ponte era decisiva para 

impedir o avanço das tropas inimigas. Tendo sido utilizada como passagem durante a 1ª invasão 

francesa a Portugal, foi destruída a 14 de maio de 1809 a mando de Wellington, para impedir 

uma nova invasão. Mais tarde o próprio Wellington mandou recuperar os danos provocados na 

ponte.  

Localização 



 

 

 

 

Conventual de San Benito 

A Ordem de San Julián del Pereiro foi fundada em 1176 por terras portuguesas, porém a partir de 

1218 passou a denominar-se Ordem Militar de Alcántara. A Ordem desempenhou um importante 

papel na Reconquista, época na qual lhe foram adidos extensos territórios que lhe 

proporcionaram uma relevante posição económica e militar. A princípios do século XVI é-lhe 

concebido o Real Privilégio para a construção de um novo edifício que será a matriz e a sede da 

Ordem de Alcántara. Durante o reinado dos Reis Católicos, dá-se início às obras, cuja duração 

estende-se desde 1505 até 1574, participando na sua realização diversos arquitetos, entre os quais 

Pedro de Larrea, responsável pela construção do gótico final do claustro e de algumas das 

dependências que o envolvem. Assim como o arquiteto Pedro de Ybarra, que trabalhou durante 

a segunda metade do século XVI, realizando a igreja e a hospedaria, já dentro da linguagem 

plateresca. Na fachada oriental, acha-se a Galeria de Carlos V, que pertenceu à hospedaria do 

Convento. A sua estrutura divide-se em três pisos e encontra-se flanqueada por duas torres 

cilíndricas, uma com o escudo de Carlos V e a outra com o escudo de Felipe II. A igreja dedicada 

a Imaculada Conceição apresenta traça renascentista, porém encontra-se inacabada. O referido 

templo conta com três naves com abóbadas de cruzaria e a nave central é presidida por dois 

https://www.google.com/maps/place/39%C2%B043'14.1%22N+6%C2%B053'06.5%22W/@39.7204837,-6.8852893,145m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d39.720577!4d-6.8851238


 

 

escudos de Carlos V. Enquanto nas naves laterais encontram-se as capelas dos Comendadores 

Diego de Santillán e Nicolás de Ovando e no cruzeiro, abre-se num lado a Capela do 

Comendador de Piedrabuena, Antonio Bravo de Jerez e do outro a sacristia que possui a sua 

original escadaria em caracol. No local onde originalmente era a horta do Convento, foi 

construído um auditório onde se realiza o Festival do Teatro Clássico de Alcántara.  

Localização 

Igreja Santa María de Almocóvar  

 

A igreja foi construída sobre a mesquita. Para a origem do seu nome existem duas teorias: a 

primeira é que Almocóvar provêm de "Al-Mocovara", que significa o lugar mais alto, e a segunda 

teoria é que o seu nome deriva de "Al-Macâvir", que significa o cemitério. Depois da conquista 

da povoação a mesquita é adaptada para receber o culto cristão, porém em 1281 dá-se início a um 

novo templo. Do templo original românico conserva-se os três pórticos, sendo que o pórtico 

principal é considerado um dos poucos exemplos que existem do românico em Extremadura. No 

decorrer do século XVI foram realizadas algumas intervenções e em 1542 é finalizada a 

construção da sacristia. A meados do referido século é encomendada a edificação da capela-mor, 

ao mestre da Ordem, Pedro de Ybarra. A configuração atual do templo resulta das obras 

realizadas na primeira metade do século XVII. No seu interior conservam-se alguns objetos de 

interesse como: o sepulcro do comendador Antonio Bravo de Jerez, realizado por Lucas Mitata; 

cinco tábuas de Luis de Morales; um Cristo Jacente, atribuído a Martínez Montañés; uma talha 

de Sebastián de Paz de 1639; o sepulcro do Mestre Yáñez de la Barbuda, e a pia onde foi batizado 

San Pedro de Alcántara.  

Localização  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Alcántara 

 

CASTELO BRANCO 
 

A origem de Castelo Branco aparentemente surgiu com a construção de um forte no alto de uma 

colina, onde posteriormente instalou-se a cidade. Depois da reconquista desta região por D. 

Afonso Henriques, o território entre Erges, Zêzere e o Tejo foi cedido aos Templários, que 

http://turismoalcantara.es/es/component/wn21_tr/?id=202


 

 

posteriormente construíram o castelo e as muralhas. Estavam convencidos de que naquele local 

existiu uma vila romana de Castro Leuco, conhecida como Castelo Branco.  

Dentro dos muros da fortaleza estavam os Cavaleiros Templários que depois da sua extinção 

passou para os Comendadores da Ordem de Cristo. A localidade conservou o seu aspeto 

medieval até finais do século XVIII, mas as primitivas muralhas foram reformadas quando D. 

Dinis mandou aumentá-las, o que provocaria que passassem de quatro para sete o número de 

portas principais e que abrissem mais três portas secundarias.  

Durante a 1ª Invasão de Portugal, Junot antes de entrar no país dividiu as tropas em duas colunas, 

com itinerários diferentes, sendo que ambas careciam de falta de provisões. O general francês 

queria evitar a falta de alimentos numa região pobre e com fraca infraestrutura de comunicação, 

na esperança que ao dividir os seus homens podia obter mais facilmente alojamento e comida 

para o seu exército. Estes problemas de subsistência levaram às tropas ao saqueio, às 

expropriações violentas e aos exagerados impostos.  

A 19 de novembro de 1808 as tropas do exército francês chegaram a Zebreira e Idanha-a-Nova, 

onde pernoitaram, e na manhã do dia 20 de novembro continuaram até Castelo Branco. As 

tropas chegaram a Castelo Branco com fome, descalças, destroçadas e cansadas, e por isso os 

soldados foram alojados nos conventos e igrejas da cidade e em algumas casas particulares. 

Enquanto os oficiais foram hospedados nas casas das famílias mais ricas, contudo os oficiais com 

cargos mais importantes abrigaram-se no Paço Episcopal, onde foram recebidos cordialmente 

pelo bispo D. Vicente Ferrer da Rocha. Contudo, existe documentação dos distúrbios provocados 

pelos soldados que saquearam o escasso património dos habitantes. A 2 de julho de 1808, a 

povoação revoltou-se animada pelo bispo e proclamou a sua lealdade aos príncipes de Portugal. 

Esta revolta popular provocaria uma grande represália por parte dos franceses encabeçados pelo 

general Loison.  

O lugar mais interessante da localidade é sem dúvida o seu magnífico castelo templário, que 

como outros do mesmo período, teve a mesma sorte ao ser destruída pela passagem do 

contingente de Junot. Atualmente está restaurado e juntamente com outros espaços oferece um 

amplo conjunto de lugares de interesse: 

Castelo templário, Jardim do Paço Episcopal, Igreja Matriz de S. Miguel, Estação Arqueológica 

do Monte de São Martinho, Convento de Nossa Senhora da Graça, Sé de Castelo Branco, Igreja 

de Nossa Senhora de Mércoles, Museu de Arte Sacra. 



 

 

Castelo de Castelo Branco ou Castelo dos Templários e muralha da vila 

 

Desde o castelo existe um extenso domínio sobre a cidade e a Serra de Monforte, e ao sudeste 

encontram-se as montanhas da Gardunha e da Estrela. O castelo foi construído pela Ordem dos 

Templários em paralelo com outros castelos da Beira, que passaram por processos de renovação 

durante os séculos XV e XVI. A doação do território em 1215 pelo Papa Inocêncio II, confirma 

que os templários tinham construído a vila e a fortaleza de Castelo Branco. Deste modo, o castelo 

foi construído em 1230, mas não há a mesma certeza referente à muralha, já que alguns 

investigadores pensam que foi mandada construir por D. Dinis e outros por D. Afonso VI, em 

1343. No século XVII a fortificação acaba por ser transferida para a Casa do Infantado.  

Localização 

 

Igreja de São Miguel 

 

Originalmente de traça românica, sofreu diversas transformações ao longo dos séculos e hoje 

predominam os elementos barrocos e rococós.  

Mais informação em Sistema de Informação para o Patrimônio Arquitetônico. 

Localização  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Castelo Branco 

 

3º Castelo Branco a Vimeiro 
 

ABRANTES 
 

Em 1807 Abrantes foi ocupado pelas tropas do general Junot a quem Napoleão Bonaparte lhe 

entregou o título de duque de Abrantes. Durante a primeira invasão, a 23 de novembro de 1807, 

a região de Abrantes foi ocupada pelo exército francês, quando tomam posições em redor da 

vila, e no dia seguinte Junot completa o avanço com a toma do Castelo de Abrantes. A localidade 

é finalmente liberta a 17 de agosto de 1808, pelas forças portuguesas, ao mando do capitão 

Manuel de Castro Correia de Lacerda. 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=2510
https://goo.gl/maps/EzJ6CmEMbj268CWTA
https://www.visitportugal.com/es/search/site/castelo%20branco


 

 

Depois da primeira invasão francesa, Abrantes converte-se num importante centro logístico para 

a região da Beira, assim como para outras regiões do centro do país, sendo esta localidade a 

paragem principal do caminho entre Almeida e Elvas, as duas entradas naturais do território 

português.  

O seu património cultural mais interessante é: Castelo de Abrantes, Igreja de Santa Maria do 

Castelo, São Vicente, São João Baptista, Misericórdia, Convento de Nossa Senhora da Esperança 

e o de São Domingos, Casa dos Almadas, Paço Real de Abrantes, Casa da Câmara, Museu Ibérico 

de Arqueologia e Arte. 

Castelo de Abrantes 

 

O Castelo de Abrantes encontra-se numa posição dominante sobre uma colina na margem 

direita do rio Tejo, que antigamente constituía a conhecida linha do Tejo, isto é, um conjunto 

de fortalezas que atualmente fazem parte da Rota Turística dos Templários.  

Durante a Guerra da Independência a localidade de Abrantes, sofreu em duas ocasiões com a 

passagem das tropas napoleónicas: a 22 de novembro de 1807 a localidade foi ocupada pelas 

tropas a mando do General Jean-Andoche Junot, condecorado com o título de Duque de 

Abrantes a março de 1808; e em outubro de 1810 foi reconquistada depois da derrota das tropas 

ao mando do marechal André Masséna nas Linhas de Torres Vedras. Posteriormente, as 

dependências do castelo foram utilizadas como quartel, dando origem a uma prisão militar, o 

que acabaria por modificar a sua traça arquitetónica.  

Para mais informação      

Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3381


 

 

 

Castelo de Abrantes. Fotografia: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

Igreja de Santa Maria do Castelo 
Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365 

 

Museu Municipal D. Lopo de Almeida 
Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365 

Igreja de São Vicente 
Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1986 

Igreja de São João Baptista 
Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3380 

Igreja da Misericórdia 
Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1972 

Capela de Santa Ana 
 

https://www.google.com/maps/place/Igreja+de+Santa+Maria+do+Castelo/@39.4647388,-8.195097,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x750b787824ffdc85?sa=X&ved=2ahUKEwin_qG_rcPpAhUP4YUKHZ72AwQQ_BIwE3oECA8QCA
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365
https://www.google.com/maps/place/Museu+Dom+Lopo+de+Almeida/@39.4647264,-8.1951004,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa1eea047a5636459!8m2!3d39.4647264!4d-8.1951004?hl=es
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3365
https://www.google.com/maps/place/Church+S%C3%A3o+Vicente/@39.4643677,-8.1978214,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa0fa6f4d08a35149?sa=X&ved=2ahUKEwiio-7PrcPpAhVDQBoKHYonCZwQ_BIwE3oECBMQCA
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1986
https://www.google.com/maps/place/Igreja+de+S%C3%A3o+Jo%C3%A3o+Baptista/@39.4619582,-8.1967689,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa8ab8455baedcfc6?sa=X&ved=2ahUKEwiO3L_hrcPpAhWGx4UKHRqdAuoQ_BIwE3oECA8QCA
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3380
https://www.google.com/maps/place/Santa+Casa+da+Miseric%C3%B3rdia+de+Abrantes/@39.4611162,-8.1973401,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x93f12516f90b5c68!8m2!3d39.4611162!4d-8.1973401
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1972
https://www.google.com/maps/place/Capela+de+Sant'Ana/@39.4640758,-8.2004544,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3db4b1507db83ce9!8m2!3d39.4640758!4d-8.2004544


 

 

Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1877 

Convento da Esperança 
Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3383 

Capela de São Lourenço 

 Localização 

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1878 

Mourões 

Localização 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3356 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Abrantes 

 

GOLEGÃ 
Lugar de passagem durante a 1ª invasão francesa. 

Igreja Matriz da Golegã 

A igreja de princípios do século XVI, mandada edificar por D. Manuel I, ostenta uma fachada 

manuelina ricamente ornamentada. O seu interior tem as paredes revestidas de azulejos 

setecentistas azuis e brancos com episódios da vida de Cristo.  

Mais informação  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Golegã 

 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1877
https://www.google.com/maps/place/Convento+Nossa+Senhora+da+Esperan%C3%A7a/@39.4643375,-8.1998677,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5bbcaac9b3a84efd!8m2!3d39.4643375!4d-8.1998677
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3383
https://www.google.com/maps/search/39.474442,+-8.215301?sa=X&ved=2ahUKEwilkrmDtMPpAhVS8eAKHb8WCoEQ8gEwAHoECAsQAQ
https://www.google.com/maps/search/39.474442,+-8.215301?sa=X&ved=2ahUKEwilkrmDtMPpAhVS8eAKHb8WCoEQ8gEwAHoECAsQAQ
https://goo.gl/maps/N1bnttZRXrhuEqSE6
https://goo.gl/maps/N1bnttZRXrhuEqSE6
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1878
https://www.google.com/maps?ll=39.449722,-8.191667&q=39.449722,-8.191667&hl=en&t=m&z=15
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3356
http://turismo.cm-abrantes.pt/index.php/pt/onde-ir
https://www.cm-golega.pt/concelho/turismo/item/195-igreja_matriz
https://www.cm-golega.pt/concelho/turismo


 

 

SANTARÉM 
 

Durante a primeira invasão francesa Santarém será uma localidade de passagem, acabando por 

proteger a retaguarda das tropas francesas. Contudo será durante a terceira invasão napoleónica 

quando realmente sofre com o peso da represaria do inimigo.  

Os lugares mais interessantes são: Jardim das Portas do Sol, Alcáçova do antigo castelo, Centro 

de Interpretação Urbi Sacallabis, Torre das Cabaças, Igreja de São João do Alporão (Núcleo 

Museológico de Arte e Arqueologia), Igreja de Nossa Senhora de Marvila, Igreja de Nossa 

Senhora da Graça, Casa do Brasil, Igreja de Santa Clara, Igreja do Santíssimo Milagre, Igreja de 

Nossa senhora da Conceição (Sé de Santarém), Igreja de Nossa Senhora da Piedade, Convento 

de São Francisco. 

Muralhas de Santarém / Castelo e cerca urbana de Santarém / Torre das Cabaças 

O Castelo inicialmente era composto pelo recinto de Alcáçova e pelo perímetro amuralhado da 

localidade, em parte defendido por uma barbacana. A sua construção segue o modelo românico 

com elementos góticos. A fortificação continha sete portas de entrada, onde ainda se conserva 

uma guarita de guarda.  

Mais informação  

Convento da Graça / Igreja de Santa Maria da Graça 

O convento das agostinhas está inserido no estilo gótico das ordens mendicantes. Contém 

influências do Mosteiro da Batalha, como por exemplo o túmulo de Pedro Menezes que é 

semelhante com os que estão presentes no referido mosteiro.  

Mais informação  

Convento de São Francisco 

O convento franciscano apresenta planimetria e volumes próprios do gótico mendicante. 

Podemos destacar igualmente o claustro gótico com intervenções dos séculos XV e XVI, em 

conjunto com os pórticos manuelinos. Na capela de Santa Ana presente na igreja, exibe um arco 

renascentista e no lado oposto encontra-se a capela sepulcral dos Meneses da autoria do 

arquiteto Pedro Nunes Tinoco.  

Mais informação  

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3398
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6540
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=6494


 

 

Convento e Igreja de São João de Alporão 

O convento românico da Ordem de Malta é o único deste estilo em Santarém, contudo são 

visíveis os posteriores acréscimos góticos. O cenóbio é composto por muros robustos com 

grandes contrafortes que contém na sua cornija uma série de bandas lombardas e nos seus 

capiteis predomina a decoração zoomórfica e vegetalista.  

Mais informação  

Igreja de Santa Cruz 

Igreja gótica com portada barroca. No seu interior, na sala da Irmandade, destaca a sua 

decoração em azulejaria, assim como a pintura da abóbada que relembra uma falsa estrutura 

arquitetónica atribuída ao pintor lisboeta - António Simões Ribeiro, por sua vez autor das 

pinturas do teto da Biblioteca da Universidade de Coimbra. 

Mais informação  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Santarém 

 

CARTAXO 
 

A localidade do Cartaxo durante a 1ª invasão napoleónica a Portugal, foi um local de passagem 

pelas tropas francesas. Onde a 23 de janeiro de 1811, acabara por falecer o general espanhol Pedro 

Caro y Sureda, 3º marquês de La Romana, quando se encontrava no quartel-general do Cartaxo. 

Passado dois dias após a sua morte, compareceu nesta localidade o general Wellington como 

sinal de respeito ao nobre mallorquín.  Nessa mesma tarde os restos mortais do general espanhol 

foram conduzidos num carro de artilharia puxado por oito cavalos até ao porto de Valada, para 

posteriormente ser levado em barco até Lisboa, e desde aí com toda a honra navegar até à sua 

terra natal, Mallorca para receber sepultura. Durante esta trajetória foi acompanhado por 

Wellington e por outros generais britânicos  

Cruzeiro do Cartaxo  

O cruzeiro manuelino contém uma imagem do Senhor dos Aflitos crucificado. Trata-se de uma 

escultura em pedra com grande valor artístico, não só pela perfeição do rendilhado, mas também 

pelo realismo das figuras e pelo facto de que toda a ornamentação é trabalhada em uma única 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3393
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3394
https://www.turismoenportugal.org/santarem
https://www.google.com/maps/search/39.161935,++-8.78609?sa=X&ved=2ahUKEwik4vbVysTpAhU15eAKHd52DkIQ8gEwAHoECAsQAQ


 

 

pedra. Este elemento está localizado de frente à Igreja Matriz e procede do extinto Convento da 

Ordem de São Francisco.  

Mais informação 

Capela do Santo Cristo 

Arquitetura religiosa maneirista. A capela apresenta nave única com teto em madeira e 

presbitério abobadado, enquanto a fachada está coroada por um frontão triangular rematado 

por volutas.   

Mais informação  

Palácio dos Chavões e Capela de Nossa Senhora das Angústias 

O palacete maneirista, é referente a uma casa solar que tem determinadas semelhanças com o 

Palácio da Quinta das Torres em Setúbal.  

Mais informação  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Cartaxo 

 

VIMEIRO / PORTO NOVO 

 
Porto Novo foi o lugar de desembarque das tropas britânicas que vieram combater na batalha 

de Vimeiro em 1807 durante a primeira invasão napoleónica. A 21 de agosto de 1808, sucede a 

batalha, sem dúvida uma das grandes vitórias da Guerra Peninsular. Com este confronto 

colocou-se fim à primeira Invasão Francesa que tinha começado em 1807. Durante a batalha por 

um lado estava o exército napoleónico com 13.000 homens comandado por Jean Andoche Junot, 

e por outro, o exército anglo-português composto com aproximadamente 19.000 homens, 

comandado por Sir Arthur Wellesley, o futuro duque de Wellington.  

A 17 de agosto, depois da batalha de Roliça, Sir Arthur Wellesley levou as suas tropas a Vimeiro 

para cobrir o desembarque dos auxílios na praia de Porto Novo. Para proteger as tropas durante 

o desembarque teve de criar uma linha defensiva em redor de Vimeiro, com soldados presentes 

nas elevações do terreno. A 20 de agosto, Junot que se encontrava em Torres Vedras, colocou o 

seu exército em marcha e no dia seguinte ordenou o ataque direto ao cerro de Vimeiro (onde 

atualmente encontra-se o Monumento Comemorativo do Primeiro Centenário da Batalha e o 

http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=1988
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=10130
http://www.monumentos.gov.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3353
https://www.turismoenportugal.org/santarem


 

 

Centro de Interpretação da Batalha de Vimeiro). Os enfrentamentos mais importantes e 

decisivos ocorreram na colina e com a derrota francesa, finalmente se colocaria fim à Primeira 

Invasão Francesa de Portugal.  

Casa de Wellington 

Documentada como Quartel-General do mando aliado durante a batalha. 

 

Quartel-General de Wellington em Vimeiro. Fotografia: Alta Falisa (CC BY-SA 4.0) 



 

 

 

Azulejos onde aparece a inscrição: “Casa Histórica // Quartel-General de Sir Arthur // Wellesley, na Vimeiro // 21 & 22 Agosto 1808 ”. 

Fotografia: Alta Falisa (CC BY-SA 4.0) 

 

 

Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro 

Situado no campo onde ocorreu a batalha decisiva, o Centro de Interpretação da Batalha de 

Vimeiro (CIBV) é uma instalação turística do município de Lourinhã dotada com modernos 

recursos e ferramentas. Através das visitas guiadas apresenta ao público três espaços diferentes, 

com exposições de armamento, uniformes, documentação da época e peças arqueológicas. Ao 

reservar com antecedência, é possível programar visitas guiadas ao CIBV, assim como oficinas 

pedagógicas e diferentes rotas pelos espaços que invocam a batalha de Vimeiro.  

Localização 

Padrão do Vimeiro 

Picota erigida em 1908 em comemoração ao centenário da guerra peninsular. A sua estrutura 

refere-se a um prisma retangular cimentado sobre uma enorme base de granito. Uma lápida 

recorda os feitos heroicos da batalha de Vimeiro. Por sua vez o obelisco está rodeado por um 

espaço ajardinado onde foram também colocados seis painéis de azulejos que fazem referência 



 

 

as batalhas da primeira invasão francesa, e ao lado deste encontra-se o Centro de Interpretação 

da batalha.  

Localização 

 

 

Padrão_do_Vimeiro. Fotografia: Maragato1976 (CC BY-SA 3.0) 

 

 

 



 

 

Recriação histórica e mercado do século XIX 

O evento “Recriação histórica e mercado do século XIX” ocorre no terceiro fim de semana de 

julho e é um evento organizado pelo Município de Lourinhã, o Conselho Paroquial de Vimeiro 

e a Associação para a Memória da Batalha do Vimeiro (AMBV). 

Mais informação  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Vimeiro 

 

4º Vimeiro a Coimbra 

 

COLUMBEIRA 
 

Perto dos acontecimentos da batalha de Roliça, entre as suas ruas movimentaram-se as tropas 

durante a 1ª invasão. É referente a uma pequena aldeia com casas tradicionais e alguns vestígios 

de uma antiga vila romana. Perto desta localidade, em Vale de Rôto encontram-se várias grutas 

de relevante interesse arqueológico, já que são dos poucos lugares onde se encontraram 

evidências da ocupação do Homem de Neandertal em Portugal.  

A localidade pertence às Aldeias Históricas de Portugal. 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Columbeira 

 

AZAMBUJEIRA DOS CARROS 
 

Esta localidade faz parte do triângulo onde se desenvolveu a batalha de Roliça. Estando 

assinaladas no mapa adjunto as três localidades onde ocorreram os confrontos.  

Ermida de Azambujeira dos Carros / Ermida de Nossa Senhora da Oliveira 

Ermida do século XVIII com planta longitudinal irregular composta por nave única, presbitério 

e sacristia lateral.  

 Localização 

https://batalhadovimeiro1808.pt/
https://www.visitportugal.com/es/search/site/vimeiro
http://www.cm-bombarral.pt/Turismo--Patrimonio-Bombarral


 

 

 

Mapa das rotas pedestres disponíveis no campo de batalha de Roliça  

 



 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Azambujeira Dos Carros 

 

ROLIÇA 
 

Em Roliça, a 17 de agosto de 1808, sucedeu a primeira batalha librada pelos britânicos na Guerra 

da Independência. Assim como a primeira série de vitórias sobre os franceses conquistadas por 

Sir Arthur Wellesley, mais tarde conhecido como o duque de Wellington. O exército britânico 

de Sir Arthur Wellesley desembarcou na foz do rio Mondego, na costa do atlântico de Portugal 

entre os dias 1 e 8 de agosto de 1808. As instruções de Wellesley foram em apoiar a insurreição 

portuguesa contra o exército francês de ocupação, marchando primeiramente até Lisboa. Por 

isso, a 10 de agosto de 1808, o general Wellesley ergueu o seu acampamento ao sul do rio 

Mondego e começou com a sua marcha. Estando o comandante francês em Lisboa, o mariscal 

Junot chamou o general Loison para que o acudira com a sua divisão do centro de Portugal, ao 

mesmo tempo que enviou o general Delaborde, com uma pequena força, para ajudar a Loison 

na sua retirada a Lisboa. A 10 de agosto de 1808 Delaborde chega a Alcobaça e a 13 de agosto de 

1808 ocupa novamente Óbidos e depois Roliça, deixando uma retaguarda em Óbidos. A 15 de 

agosto de 1808, Wellesley avançou até às Caldas e enviou tropas para atacar a retaguarda de 

Delaborde em Óbidos, mas a expedição foi um fracasso. O motivo foi talvez devido ao facto de 

que Wellesley tinha recebido notícias de que a divisão do General Loison podia estar perto, 

sendo capaz de resistir ao ataque que Wellesley tinha preparado contra Delaborde. O que fez 

com que as tropas britânicas se precipitassem, mas na realidade Loison marchava até ao sul, 

estando demasiado longe para ajudar a Delaborde. A batalha definitiva ocorreu entre as 

povoações de Óbidos e Roliça. O Delaborde uma vez libertado do primeiro ataque retrocedeu a 

uma posição mais ventajosa, sobre a localidade de Columbeira. Dirigindo o seu ataque perante 

o exército britânico. Depois de várias escaramuças Delaborde contra-atacou, mas não foi capaz 

de evitar que a infanteria britânica chegasse ao alto da colina, apoiada como estava pelo fogo de 

artilharia pesada. Durante a fuga dos franceses por Zambujeira sofreram bastantes ataques e 

acabaram por ser capturados alguns prisioneiros, mas apesar destes inconvenientes foram 

capazes de fugir, depois da desistência de Wellesley em continuar com a perseguição perante o 

receio de uma possível chegada dos reforços de Loison. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bombarral


 

 

Depois da batalha de Roliça, Wellesley continuou a sua marcha em direção a Lisboa, para 

encontrar-se com o mariscal Junot em Vimeiro, no dia 21 de agosto de 1808, onde acaba por obter 

uma nova vitória.  

Capela de São Lourenço 

Trata-se de uma capela senhorial renascentista, maneirista e rococó, com planta retangular 

composta por nave única com cobertura de madeira e com revestimento azulejar na parte 

inferior dos muros, que seguem a estética rococó com episódios da vida de São Lourenço.  

Contém também um presbitério com abóbada de cruzaria com escudos nas suas chaves e as 

mísulas estão decoradas com motivos renascentistas, e a passagem para o altar é realizada 

através de um grandioso arco triunfal maneirista. A fachada principal apresenta um pórtico com 

arquivoltas.   

Localização 

Tumba do coronel Lake 

O túmulo de Francis Lake encontra-se no campo de batalha de Roliça. Segue a tipologia de 

arquitetura comemorativa e funerária oitocentista e está erigida em memória do tenente-coronel 

Lake, morto em combate. 

Tumba de Lake en Roliça. Fotografia: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 



 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Roliça 

 

ÓBIDOS 
 

A 16 de agosto de 1808 ocorreu o combate de Óbidos. Óbidos é uma das vilas medievais mais 

bem conservadas de Portugal. Trata-se de uma cidadela fortificada de estreitas ruas com 

pequenas casas brancas de telhados vermelhos e flores nas suas varandas. É conhecida como a 

“Vila das Rainhas” pelo facto de que desde o século XIII, a aldeia era oferecida pelos monarcas 

portugueses às suas esposas como oferenda de casamento. Graças a esta tradição e com o apoio 

real, permitiu à povoação conservar os seus espaços patrimoniais. Atualmente é um dos destinos 

turísticos mais populares do centro de Portugal. A sua importância deve-se à guerra peninsular 

devido ao facto de que foi nesta localidade onde aquartelaram as tropas aliadas antes da decisiva 

batalha de Roliça, quando os franceses foram derrotados pela primeira vez em solo português. 

Que supôs a primeira intervenção britânica na guerra e onde Wellington alcançou a sua primeira 

grande vitória.  

Castelo e Muralhas de Óbidos  

As muralhas de origem árabe têm mais de 1,5 quilómetros de longitude e entre estas é visível o 

castelo, no qual uma parte deste é visitável. O referido castelo foi erguido no século XII sobre 

um pequeno monte, desde onde controlava a envolvente e o rio Arnoia. Fruto de diversas 

intervenções arquitetónicas ao longo dos séculos, é integrado no conjunto da vila que conserva 

de forma quase intata as suas caraterísticas medievais.  

Localização 

http://www.cm-bombarral.pt/Turismo--Patrimonio-Rolica


 

 

 

Museu Municipal de Óbidos 

Na atualidade este espaço exibe uma exposição permanente com mais de cem objetos, colocando 

em relevo a riqueza da arte religiosa (com pintura e escultura do século XV ao século XVIII), 

assim como a coleção de Frederick Pinto Basto “Lembranças da guerra da independência”. Existe 

também uma secção dedicada ao município de Óbidos.  

Localização 

Núcleo urbano de Óbidos (Capela de São Martinho) 

Trata-se de uma cidade considerada Património Nacional, que está repleta de pequenos 

comércios tradicionais que proporcionam um passeio muito agradável pelas suas ruas. Esta 

conserva um conjunto de templos sóbrios de fachadas brancas, da qual podemos destacar a 

Capela de São Martinho que contém no seu interior alguns sepulcros góticos.  

Óbidos é também conhecido pela sua ginjinha, que é referente a uma bebida popular que 

tradicionalmente é bebida num copinho de chocolate. O chocolate é também um elemento 

importante nesta localidade, já que todos os anos se celebra um festival em sua homenagem. E 

durante os meses de verão exibe uma animada oferta de eventos culturais.  

Localização 



 

 

 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Óbidos 

 

LEIRIA 

Durante a primeira invasão Wellesley marchou sobre Lisboa, por Alcobaça, Óbidos e Torres-

Vedras, com o objetivo de manter contato com a armada britânica comandada por Cotton, de 

forma a garantir novos desembarques das tropas britânicas. Porém, Freire preferia orientar-se 

até Santarém, e por isso dirigiu-se até Leiria. As tropas britânicas chegaram a Leiria no dia 12 e 

aí encontraram-se novamente com o marechal Freire. Apesar das diferenças, ambos exércitos 

caminharam até as Caldas-da-Rainha. Depois da batalha de Vimeiro (21 de agosto), os franceses 

retiram-se e posteriormente em Sintra estabeleceram os termos, ato que ficara conhecido como 

Convenção de Sintra.  

 

https://turismo.obidos.pt/en/homepage/


 

 

Castelo de Leiria 

Lugar de refúgio do rei D. Dinis e da sua esposa, a rainha Santa Isabel, a quem lhe é atribuída a 

lenda do Milagre das Rosas, sendo esta apenas uma das várias lendas que nasceram em Leiria 

graças a estes dois monarcas. Vários séculos depois, o castelo e a cidade sofreram com os danos 

das invasões francesas que provocariam o posterior abandono do recinto.  

Finalmente, o arquiteto suíço Ernesto Korrodi, realizou a recuperação integral do conjunto, 

voltando a dar ao edifício o protagonismo que era merecedor, ao mesmo tempo que o integrava 

na dinâmica social da povoação.  

Localização 

 

 

Castelo de Leiria, ruínas da igreja de Santa Maria e a Torre Sineira 

Igreja de São Pedro 

A atual Igreja de São Pedro começou a ser construída a finais do século XII, segundo a linguagem 

do românico. Foi mencionada pela primeira vez em 1200, graças à documentação existente sobre 



 

 

a disputa entre o Bispo de Coimbra e o Mosteiro de Santa Cruz, pelo domínio eclesiástico da 

cidade. Calcula-se que a obra foi finalizada a princípios do século XIII.  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Leiria 

Visitar Leiria 

 

FIGUEIRA DA FOZ /PRAIA DA COSTA DE LAVOS 
 

Lugar de desembarque das tropas britânicas durante a primeira invasão de Portugal. Atualmente 

é um lugar de lazer com boas infraestruturas turísticas.   

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Figueira da foz /Praia da Costa de Lavos 

 

MONTEMOR-O-VELHO 
 

Castelo Montemor-o-Velho / Igreja de Santa Maria da Alcáçova/ Paço das Infantas 

O conjunto está formado pelas ruínas do Palácio Real ou Paço das Infantas do séc. XVI, pela 

Porta da Peste que foi aberta na barbacana, pela parte mais elevada do Castelo com a Torre de 

Menagem e pela Igreja manuelina de Santa Maria da Alcáçova. Sabe-se da existência desta 

fortificação desde o século X, pois foi tomada durante uma das razias de Almansor. Mais tarde a 

princípios do século XI será reconquistada por Mendo Luz. Deste período quase não existem 

vestígios, devido ao facto de que foi totalmente reformada a finais desta centúria por Alfonso VI 

de León. Em 1109, D. Teresa e o seu filho, D. Afonso Henriques, ordenaram novas intervenções 

no castelo e o infante D. Pedro ordenou a sua extensão. A igreja dedicada a Santa Maria presente 

no seu interior foi construída em 1090, porém, a sua configuração atual deriva da primeira 

metade do século XVI e é atribuída ao arquiteto Francisco Pires, sob o mandato do bispo e conde 

D. Jorge de Almeida. Por sua vez, o Paço das Infantas é atribuído ao período da rainha Urraca de 

León. Atualmente deste edifício só sobrevivem alguns vestígios do que foi um grandioso palácio.  

https://turismodocentro.pt/concelho/leiria/
https://www.visiteleiria.pt/
https://turismodocentro.pt/poi/praia-da-costa-de-lavos/
https://turismodocentro.pt/poi/praia-da-costa-de-lavos/


 

 

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Montemor-O-Velho 

 

5º Coimbra ao Porto 
 

COIMBRA 
 

No outono de 1807 Junot comandando uma tropa franco-espanhol conseguiu o domínio de 

Portugal até agosto de 1808, quando ocorre o desembarque do exército britânico ao mando de 

Wellesley, na praia da Costa de Lavos em Figueira da Foz. Em Coimbra o Batalhão Académico, 

formado principalmente por estudantes e voluntários, conseguiram molestar a Junot o tempo 

suficiente para que as tropas britânicas, depois do desembarque, pudessem continuar com a sua 

marcha. O ponto culminante das ações do batalhão foi a ocupação do Forte de Santa Catarina 

na Figueira da Foz, pelos militares Bernardo António Zagalo e Inácio Caiola. Os contingentes 

foram também responsáveis pela defesa de Coimbra sob o mando de Bonifácio de Andrade e 

Silva e Fernando Saraiva Fragoso de Vasconcelos. O Batalhão Acadêmico Militar de Coimbra 

funde as suas raízes na Restauração constituída pelos alunos da Universidade tendo os 

professores como oficiais.  

Universidade Velha 

A Universidade Velha está instalada desde 1537 nos edifícios do antigo Palácio Real de Coimbra, 

considerada como a residência régia mais antiga de Portugal. Ditas edificações foram restauradas 

e transformadas em “Paços de Estudos”. A universidade foi fundada em 1290 pelo Rei D. Dinis 

em Lisboa, mas foi transferida a Coimbra em 1537 por iniciativa de João III. Lisboa não voltou a 

ser distrito universitário até 1911. Durante este período não existiu outra universidade em todo o 

país que não fosse a de Coimbra. Um dos elementos mais interessantes da universidade é a sua 

Biblioteca Joanina do século XVIII. Em 2013, a Universidade de Coimbra foi declarada Património 

da Humanidade pela Unesco, pelo seu valor arquitetónico e histórico.  

Localização 

https://www.cm-montemorvelho.pt/index.php/turistas/descobrir-montemor/patrimonio


 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha localizado nas margens do rio Mondego foi fundado em 1283 

pelo nobre D. Mor Dias para receber as Clarissas. Depois da sua extinção, ainda no séc. XIV, a 

Rainha Santa Isabel reformou o convento com o desejo de aí ser sepultada. Contudo devido às 

constantes inundações, provocadas pelo rio, a comunidade viu-se obrigada a abandonar o 

mosteiro em 1677, e a mudar-se para um novo convento: o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 

erguido no Monte da Esperança.  

Localização 

Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 

Decidiram construir o novo Mosteiro de Santa Clara de Coimbra num ponto mais elevado, para 

estar a salvo das inundações. Finalizado em 1609, o cenobium recebeu o túmulo da rainha Santa 

Isabel. No coro-baixo acha-se o primitivo sepulcro gótico, porém o corpo da Rainha foi 

transferido no séc. XVII para um novo sepulcro em prata e cristal, que se encontra presente no 

retábulo barroco da capela-mor da igreja. À frente da tumba existe uma imagem da Santa Rainha. 

O edifício de linhas sóbrias enquadra-se na corrente maneirista, porém o estilo já é barroco.  

Localização 

Sé Velha de Coimbra  

A Sé-Velha da cidade universitária de Portugal começou a ser construída no século XII, durante 

o reinado de Dom Afonso Henriques. A Catedral está inscrita no românico e desde o exterior 



 

 

aparenta ser uma fortificação com ameias piramidais. A fachada principal é composta por três 

corpos, estando o central avançado em relação aos outros, onde enquadra o pórtico com 

arquivoltas, acessível através de uma escadaria. Contrasta a fachada do lado norte através dos 

pórticos renascentistas, destacando a Porta Especiosa construída como se tratara de um 

retábulo. No outro lado, localiza-se o claustro gótico.   

Localização 

 

 

Sé-Nova de Coimbra 

A Nova Catedral de Coimbra foi originalmente o Colégio de Jesus. A construção da sua igreja 

não se inicia até 1598 e a fachada do referido templo só estaria completa no século XVIII. O 

alçado que segue o modelo maneirista, contém três pórticos com lintel reto e monumentais 

estatuas de santos jesuítas. Contudo, na parte superior da fachada podemos encontrar alguns 

detalhes de decoração barroca. Depois da expulsão dos jesuítas de Portugal no século XVIII, o 

Marquês de Pombal transferiu a Sede Episcopal para este edifício, convertendo-se deste modo 

na Sé-Nova de Coimbra.  

Localização 



 

 

Museu Nacional de Machado Castro 

O Museu abriu as suas portas em 1913 ocupando o antigo Palácio Episcopal, que por sua vez foi 

construído sobre o criptopórtico do Fórum Romano do século I, que é considerado como a 

construção romana mais significativa de Portugal. Este espaço é visitável. O Museu Nacional 

Machado Castro exibe uma coleção de pintura, datável entre o século XV ao século XX, cuja 

obras provinham principalmente dos mosteiros da cidade e da região. Conta também com 

coleções de escultura com obras desde o século I ao século XVIII, assim como exemplos de 

ourivesaria, vestuário litúrgico, azulejaria e objetos cerâmicos, terminando com a coleção de 

mobiliário e têxtil. O museu recebe este nome em honra ao ilustre escultor português – Joaquim 

Machado de Castro.  

Localização 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 

O mosteiro foi fundado em 1131, durante o reinado de D. Afonso Henriques pelos religiosos 

agostinhos de Coimbra sob o mando do arcediago da catedral da mesma cidade. Desde o 

princípio que a casa recebeu a proteção da Santa Sé, que a declarou independente do poder 

episcopal (1154). Gozando da proteção da corte, onde o rei Afonso I a proveu economicamente e 

a beneficiou com bens e rendas, conseguindo criar desta forma, uma comunidade ampla e rica. 

Destacável era o seu scriptorium, atividade que teve continuidade mais à frente com a criação 

de uma impressa, o que contribuiria com uma extensa e valiosa biblioteca presente no mosteiro. 

Esta comunidade monástica foi de facto, a casa monástica mais importante dos reinados da 

primeira dinastia portuguesa e marcou um período fundamental na formação da identidade de 

Portugal, contribuindo desta forma para a afirmação política de Coimbra durante a fundação do 

reino.  

A princípios do século XVI, o mosteiro foi completamente reformado devido ao estado de ruína 

em que se encontrava a sua construção medieval. Por isso desta época resulta a sua fachada 

manuelina. No presbitério conservam-se os monumentos funerários dos primeiros reis de 

Portugal -, de D. Afonso Henriques e de Sancho I.  

Localização 



 

 

 

Igreja de São Tiago 

Construída entre finais do século XII e princípios do século XIII, a igreja é um dos principais 

exponentes do românico em Coimbra. A sua origem surge para glorificar o Apóstolo durante o 

reinado de Sancho I (1185-1212). Provavelmente como agradecimento pela ajuda na guerra contra 

os árabes e pela libertação de Coimbra em 1064, por Fernando I (1010-1065), assim como pela sua 

intercessão na batalha de Ourique em 1139, o que permitiu ao seu pai, Afonso Henrique (1109-

1185), autoproclamar-se rei de Portugal e estabelecer a capital em Coimbra.  



 

 

A decoração da portada principal está inspirada na Sé-Velha, enquanto a fachada lateral mostra 

uma decoração com conchas em honra ao santo que consagra a igreja. Apresenta planta única 

com cobertura de duas águas em madeira. Destaca o retábulo rococó da capela-mor da autoria 

de São João de Almedina e o pórtico gótico da capela.  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Coimbra 

 

PORTO 

Durante a 1ª invasão francesa, junto com o avanço das tropas de Junot pelo território português, 

um corpo do exército espanhol a mando do general Francisco Tranco, capitão-general de Galicia, 

entra pelo Minho e marcha para ocupar o Porto, onde chega no dia 13 de dezembro de 1807. 

Depois da morte do general espanhol, no dia 2 de abril de 1808, o general francês Quesnel toma 

a posição do governo do Porto. Entretanto o general Carrafa abandona a cidade portuense para 

dirigir-se a Lisboa.  

No início da primavera chegavam notícias sobre a proclamação da Junta Suprema do Governo 

de Espanha a respeito de Portugal, onde se prometia o apoio e a ajuda aos levantamentos contra 

o exército francês. A 6 de junho de 1808, o general espanhol Beleste, retira-se do Porto junto com 

o seu exército espanhol, e leva como prisioneiro o general francês Quesnel. O brigadeiro Luís de 

Oliveira da Costa recupera o governo da guarnição do Porto. Perante esta situação e frente às 

diversas revoltas, como ocorria em Olhão, o general Loison foi obrigado a sair de Almeida para 

dirigir-se até ao Porto, para tentar restabelecer a situação. A 19 de junho depois da revolta de 

Faro é instituída a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino no Palácio Episcopal do 

Porto.  

Ponte das Barcas  

A conhecida Ponte das Barcas era uma ponte sobre o rio Douro composta por barcas interligadas 

a cabos de aço. Foi palco de um dos maiores desastres causados pela segunda invasão francesa, 

aquando do marechal Soult entra inesperadamente na cidade do Porto. A população assustada 

ao tentar fugir destes invasores atravessaram a ponte que acabou por ceder, provocando a morte 

de quatro mil pessoas. Em 2009 foi realizado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura um 

https://www.turismoenportugal.org/que-ver-en-coimbra


 

 

monumento em memória das vítimas, colocando duas peças em betão nos muros de pedra onde 

estaria as amarrações da ponte, em cada lado da margem.  

Localização 

 

Alminhas da Ponte. Fotografia: António Amen (CC BY-SA 3.0) 

Forte de São João Baptista da Foz 

D. Catarina ordenou, em 1567, proteger com uma fortificação a Igreja São João Batista na foz do 

rio Douro, para proteger a cidade dos ataques inimigos. O projeto inicial do forte é atribuído ao 

engenheiro Simão de Ruão, influenciado pela tratadística italiana. A fortificação sofreu reformas 

no período da Restauração da Independência, chegando ao Porto o engenheiro francês Charles 

Lassart, que demoliu a igreja e as dependências do antigo mosteiro beneditino. O pórtico do 

forte foi erguido em 1796 e segue a influência neoclássica. Durante as invasões francesas o Forte 

de São João fez parte da linha defensiva da cidade do Porto.  

Localização 

Museu Nacional de Soares dos Reis  

O Museu de Soares dos Reis, inaugurado em 1833, foi o primeiro museu de arte de carater público 

em Portugal. Com o objetivo de acolher todos os bens artísticos apreendidos dos conventos 

abandonados e extintos do Porto e das redondezas. O museu instalou-se inicialmente no 

Convento de Santo António da cidade, sendo transferido, a partir de 1940, para o Palácio dos 

Carrancas. Trata-se de um edifício neoclássico do séc. XVIII que teve que ser adaptado às 

necessidades museológicas, com coleções maioritariamente de pintura e escultura. Foi também 

neste palácio onde o marechal Soult se instalou durante a 2ª invasão francesa.  



 

 

Localização 

 

Fachada do Museu Soares dos Reis 

 

O Desterrado do escultor Soares dos Reis, é uma das obras expostas. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Soares_dos_Reis


 

 

Estação de São Bento  

No lugar da estação, no coração da cidade do Porto, existia primeiramente o convento das freiras 

beneditinas de São Bento de Avé Maria erigido no séc. XVI. Foi demolido após a morte da última 

freira para receber a gare projetada pelo arquiteto Marques da Silva, inaugurada em 1916. 

Construído segundo as linhas arquitetónicas e decorativas de um neoclássico tardio, no átrio 

principal da estação contemplámos os alçados totalmente preenchidos por painéis azulejar da 

autoria do pintor Jorge Colaço. Estes painéis representam alguns dos episódios e personagens 

mais simbólicas na história de Portugal, assim como a história dos meios de transporte e ainda 

algumas figuras alegóricas.  

Localização 

 

Estação de comboios de São Bento, Fotografia: Diego Delso (CC BY-SA 3.0) 

 

 

 

 



 

 

Palácio da Bolsa  

O Palácio da Bolsa foi levantado sobre as ruínas do Convento de São Francisco do Porto para 

receber a Associação Comercial Portuense. Começou a ser construído em 1842 e ficou concluído 

em 1850 seguindo o projeto neoclássico do arquiteto Joaquim da Costa Lima. Por ocasião das 

celebrações centenárias da morte de Camões em 1880, é inaugurado o Salão Árabe, convertendo-

se na jóia do palácio. Destacando igualmente do conjunto as salas nobres das Assembleias Gerais 

pelo seu teto em madeira delineado a ouro, e pelo Gabinete da Presidência através das ilustrações 

alusivas à Agricultura, à Indústria, ao Comércio e à Construção Naval.  

Localização 

 

Palácio da Bolsa 

Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular 

Este memorial dedicado aos heróis da guerra peninsular, encontra-se no centro do jardim da 

Praça de Mouzinho de Albuquerque, na zona da Boavista na cidade do Porto. Consiste num alto 

pilar, onde na sua base existem diversos grupos escultóricos com representações alusivas à 



 

 

contenda, como episódios de artilharia, soldados ingleses etc., e existe ainda uma memória ao 

desastre da Ponte das Barcas. A figura do leão no topo do monumento, como emblema do escudo 

britânico, apoia as suas garras sobre a águia napoleónica. Todas as representações são orientadas 

segundo o símbolo feminino da Vitória guiando o povo, onde observamos uma mulher erguendo 

uma espada e uma bandeira.  

O monumento inaugurado em 1952 surge por iniciativa do arquiteto Marques da Silva e do 

escultor Alves de Sousa.  

Localização 

 



 

 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Porto 

 

https://visitporto.travel/pt-PT/home#/

