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turismo de natureza
Turismo Parque Natural do Lago de Sanabria Parque Natural dos Arribes do Douro Espao Natural Serra da Culebra Reserva Natural Lagoas de Villaffila

Uma terra marcada
pelo Douro

S

e pudssemos escolher s uma das
provncias de Castilla y Len pela sua
riqueza, cultura e paisagem, sem dvida
que seria a de Zamora, uma terra singular,
de tradies que afundam as suas razes
no mais remoto da Histria e que fez da
defesa do seu patrimnio e do seu meio
rural a frmula para conquistar o futuro.

Seria impossvel pretender que uma
provncia de acentuado carcter como esta possusse um esprito
uniforme. Ao invs, as comarcas zamoranas tm orgulho de ter
uma forte personalidade, por isso o visitante fica surpreendido
pelos contrastes entre os Vales de Benavente e os Arribes entre
Toro and Sanabria.
O responsvel de boa parte das peculiaridades de Zamora tem
nome prprio, e  um nome de rio. O Douro condicionou a geografia
e a Histria da provncia, ÒdecidiuÓ a localizao das suas principais
cidades e  quem confere ao sector alimentar o seu carcter nico.
Esta artria atravessa Toro e a cidade de Zamora antes de se tornar
em fronteira com Portugal. Ali decorre pelas profundas gargantas
dos Arribes e ali recebe as guas do Esla, o outro grande rio de
Zamora. Junto ao rio cantado por Machado, os salgados de
Villaffila, o Lago de Sanabria e as grandes barragens mergulham
a provncia numa chuva de milhes de gotas de gua limpa,
transparente e plcida.
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Os sinos de uma
aldeia submersa
O Lago de Sanabria  um dos lugares mais
impressionantes da provncia. Atinge uma
profundidade de 51 metros e um comprimento que
ultrapassa os trs quilmetros, o que faz dele o
maior lago glaciar da pennsula. Reza a lenda que,
na Noite de So Joo, ainda se escuta o badalar
dos sinos de uma das aldeias que dorme sob as
suas guas.
Como qualquer lugar espectacular, o lago est rodeado
de lendas que situam a sua origem numa maldio pela qual uma
aldeia jaz sob as guas. O badalar dos seus sinos escuta-se todas
as noites de So Joo. O Lago de Sanabria d nome ao Parque
Natural mais antigo da provncia e encontra-se situado no extremo
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Norte-ocidental do territrio zamorano. Supera os 22.000 hectares
e afecta fundamentalmente a zona de montanha das serras
Segundera e Cabrera.
Aqui conserva-se a morfologia dos glaciares que durante o
Quaternrio deixaram a sua marca, como se pode ver na bacia do
Lago de Sanabria e parte do rio Tera: Lagoas, vales, espectaculares
blocos de granito...
Neste espao protegido conserva-se o maior conjunto de lagoas
de origem glaciar da Espanha. No altiplano do parque contam-se
at 35, situadas a uns 1.600 metros de altitude. Todas elas se
caracterizam pela pureza das suas guas e pela fauna e flora
especficas que tm ali o seu habitat.
A grande diversidade botnica do Parque Natural
demonstra-se pelo facto de agrupar at mais de 1.500 espcies
vegetais, algumas das quais so nicas na pennsula. O mesmo 
possvel graas a que se encontra num ponto limite entre o clima
atlntico e o mediterrnico. O bosque dominante  o carvalhal,
mas tambm  abundante a tramazeira, os azevinhos, teixos,
lamos e castanheiras. A Casa do Parque est situada em San
Martn de Castaeda, nos restos de um antigo mosteiro romnico.
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Lago de Sanabria
Localizao: Noroeste da provncia de Zamora,
nos estribos da serra da Cabrera e Segundera.
Proteco: Parque Natural de 22.365 Has.
Valores: A origem glaciar da zona na poca
quaternria formou o maior lago glaciar da Pennsula
Ibrica: 368,5 Has. e uma profundidade de 50 m.
Casa do Parque do lago de Sanabria e arredores:
Mosteiro de San Martn de Castaeda (Zamora)
Tel.: 980.622.063
Casa do Parque de monte Gndara: El Puente de
Sanabria (Zamora) Tel.: 980.621.595
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Uma grande massa de
gua abriu caminho
para o oceano
Contam os gelogos que h muitos milhares de
anos a meseta era um mar interior, que virou para
o Oeste e fez com que essa massa de gua abrisse
caminho para o oceano. Foi assim como o Douro
se encaixou em profundas gargantas que hoje
formam o belssimo espao natural dos Arribes
do Douro.
O Parque Natural de Arribes do Douro caracteriza-se pela
profunda garganta aberta pelo rio, com paredes que chegam a
ultrapassar os 200 metros de altura. Ao longo de oitenta
quilmetros (cinquenta compartilhados com a fronteira
portuguesa), o leito desce rapidamente de altitude. De facto, ao
receber as guas do Esla, o leito do Douro decorre nos 580 metros
sobre o nvel do mar para, no fim do seu percurso na provncia,
situar-se em pouco mais dos 320 metros.
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Esta espectacular geografia moldada pela gua permite
que ao longo dos Arribes se situem diversas escalas biolgicas,
propiciadas pelas diferenas climticas entre os cumes da garganta
e as profundas ladeiras. Nos seus barrancos, s vezes em terraos
escalonados, florescem vinhas, oliveiras, medronhos e zimbros,
enquanto nos pontos inacessveis das paredes aninham guias,
abutres, britangos e cegonhas-pretas.

Arribes do Douro
Localizao: SO de Zamora e NO de Salamanca,
no limite com Portugal
Proteco: Parque Natural de 106.105 Has.
Valores: Natural, paisagstico e faunstico. Destaca
o encaixe do rio Douro e dos seus afluentes onde
se abrem as gargantas granticas mais profundas
e extensas da Pennsula Ibrica.
Casa do Parque: Convento de San Francisco
(Fermoselle, Zamora) Tel.:980.613.384
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Um paraso do
turismo da
Natureza
Charcos, lagoas, altiplanos, campos argilosos e
moles granticas. A provncia de Zamora  uma
paleta de cores que no se esgota numa s visita,
uma rota sem-fim para o amante do sendeirismo
ou, em geral, do chamado turismo da Natureza.
A provncia de Zamora conta com uma grande variedade
de paisagens graas  diversidade dos seus territrios. Em breves
deslocaes podemos admirar espaos protegidos de caractersticas
dspares: No Noroeste, um sistema de lagos de origem glacial, com
o Lago de Sanabria  cabea; no Oeste, uma reserva de meia
montanha (A Serra da Culebra) com a populao de lobos mais
densa da Pennsula; uma profunda e largussima garganta esculpida
por um rio numa massa grantica como so os Arribes do Douro
no Sudoeste e, por ltimo, um conjunto de charcos e lagoas no
meio da estepe de Terra de Campos: As Lagoas de Villaffila, onde
hibernam dezenas de milhares de aves.
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Esta variada oferta de Natureza complementa-se com uma
boa rede de alojamentos de turismo rural, muitos dos quais tambm
oferecem actividades ao ar livre para conhecer tradies ainda vivas,
para alm de realizar passeios a cavalo, desportos aquticos em
barragens ou excurses para conhecer construes de arquitectura
popular como pombais, moinhos ou currais para o gado.
A Serra da Culebra. Este Espao Natural de 65.891 hectares
tem o seu principal valor na grande populao de lobos que alberga
(a mais alta de toda a Espanha), embora tambm seja muito
relevante a populao de veados e coros. Para escutar os bramidos
dos veados  preciso visitar a reserva nos ltimos dias de Setembro
e princpio de Outubro.
A Serra da Culebra tem a sua continuao orogrfica e
faunstica no portugus Parque Natural de Montesinhos e as suas
pequenas elevaes situam-se entre os 800 e os 1.200 metros de
altura. O pinheiro de repovoamento  o dominante na serra,
embora as massas florestais autctones de carvalho, carvalho
negral e castanheira sejam tambm importantes. Nos montes de
mato, a urze e as estevas so as plantas mais comuns.

A Serra da Culebra
Localizao: Noroeste de Zamora, na comarca
de Aliste.
Proteco: Espao Natural de 65.891 Has.
Valores: Mantm uma das populaes estveis e
mais numerosas de lobo ibrico, para alm de
outras espcies como o veado, javali, raposa...
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O descanso das aves viajantes
 o maior espectculo da Natureza. Cus vermelhos
ao amanhecer e ao pr-do-sol dominados pela
silhueta alada de milhares de aves em formao.
As auto-estradas do cu enchem-se de bandos de
gansos, grous-comuns e outras anatdeas que
descansam nas lagoas de Villaffila.

Protegidas como Reserva Natural, as Lagoas de Villaffila estendemse sobre 33.000 hectares e oferecem um bom nmero de tesouros ao amante
da ornitologia, como a enorme concentrao de abetardas, com o 10% da
populao mundial desta ave singular. Alm disso, no complexo lacunar
passam o Inverno milhares de gansos-bravos europeus. Dependendo das
chuvas, chegam a concentrar-se entre 10.000 e 25.000 exemplares, aos
quais se acrescem outros 5.000 de diversas espcies de patos. Garas, grouscomuns e outras aves somam-se s anteriores at chegar a mais de uma
centena de variedades.
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O complexo lacunar  formado por inmeros charcos. Os trs principais so os da Laguna Grande
(em Villaffila), a Laguna de Barillos (no municpio de Revellinos) e a Laguna Salina (no trmino de Villarrn
de Campos).
Para realizar uma visita recomendamos ir  Casa do Parque. Os melhores meses para a
observao so de Novembro a Fevereiro. O atardecer e o amanhecer so os momentos idneos para
ÒespiarÓ o movimento das aves.

Lagoas de Villaffila
Localizao: Nordeste de Zamora em plena Terra
de Campos.
Proteco: Reserva Natural. Zona de especial
proteco para as aves. Superfcie de 32.682 Has.
Valores: A maior populao mundial de abetardas.
Lugar principal para as aves aquticas, esteprias
e migratrias em Castilla y Len.
Casa do Parque: El Palomar. Ctra. Villalpando, km
1,5 Villaffila (Zamora). Tel.:980.586.046
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Os grandes lagos
As barragens so os grandes lagos artificiais que
fazem parte da orografia zamorana. Nas suas
profundidades guardam a memria de povoaes
que desapareceram em prol do bem-estar do
territrio. Hoje o seu caudal proporciona energia
elctrica  sociedade e nas suas margens, integradas
na paisagem com pequenas praias e cais, usufrua
do banho e dos desportos fluviais.
A peculiar geografia de rios encaixados propiciou a existncia
de grande nmero de barragens na metade ocidental da provncia:
At 15 represas de produo hidroelctrica encontramos no Oeste
zamorano. A mais impressionante, a de La Almendra, compartilhada
no Sul com a provncia de Salamanca.
Espectacular  o aproveitamento dos Arribes del Duero,
com cinco barragens, duas delas portuguesas. Destacam
igualmente as trs situadas no Norte, ao longo de 40
quilmetros de leito do rio Tera.
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turismo cultural
Histria Arte Artesanato

11

A

rica geografia zamorana sublinha
o contraste entre os territrios
que integram a provncia,
comarcas de forte personalidade
que, para alm de partilharem
um denominador comum na
forma de ver o mundo,
absorvem parte do carcter de zonas vizinhas de
Len, Valladolid e Salamanca, e tambm de Portugal.

Terra de
contrastes

Uma viagem pela provncia de Zamora no se esgota num
s dia nem numa s noite; uma provncia que parece pequena no
mapa oferece mltiplas e dspares visitas sem sair do seu territrio.
A comarca dos Vales de Benavente, ao Nordeste, regala  vista a
impressionante paisagem do ermo, desde o qual se desce aos
amplos vales com cultivos de regadio. Mais abaixo, a Terra de
Campos zamorana, continuao da estepe castelhana, com extensos
horizontes e campos de cereais. O Baixo Douro, no Sudeste, com
a vrzea do Douro e paisagens de pequenas elevaes. No Oeste
e ao Sul do Douro, Sayago, uma plataforma grantica com terreno
de plancie e azinhais. A enumerao continua ao Norte do Douro
com Aliste, comarca montanhosa e de solo de ardsia. Outra vez
mais Sanabria oferece a sua paisagem montanhosa e atlntica.
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Um passeio
pelas origens
Os amantes da Histria tm um ponto de encontro
com Zamora, onde a importncia dos jazigos
encontrados permite rever o tempo decorrido entre
o Neoltico e a Primeira Idade do Ferro at chegar
ao fim do Imprio Romano. Um percurso em que
se podem visitar desde impressionantes construes
megalticas e castros celtiberos at aos restos da
presena romana.
Existem aulas arqueolgicas que recriam a vida do
Neoltico em Morales del Rey, onde se pode visitar um dlmen
ou sepulcro megaltico, assim como em Granucillo de Vidriales,
onde se encontram outros dois sepulcros megalticos. Em
Arrabalde, para alm de outro dlmen, h um castro em que se
achou um dos mais ricos tesouros celtiberos da pennsula. Na
localidade existe uma aula didctica onde se explica a vida desta
povoao pr-romana, tal como sucede em Manganeses de la
Polvorosa localidade em que se recria a vida quotidiana de uma
povoao que esteve habitada at  poca romana. Tambm
romana  a fonte que se pode visitar em San Pedro de la Via.
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Viriato
Esse guerreiro lusitano que combateu os romanos,
foi assimilado pelos zamoranos de modo que
ningum duvida que nascesse em algum recanto
da provncia. De facto, a bandeira provincial tem
nove tiras, uma verde outorgada  cidade pelos
Reis Catlicos e outras oito vermelhas, uma por
cada uma das legies romanas que derrotou Viriato.

O Tesouro de Arrabalde foi achado no castro de Las Labradas, na localidade
de Arrabalde. Este tesouro tinha sido ocultado pelos seus povoadores durante as
guerras contra os romanos que se efectuaram no sculo I antes de Cristo. Pertence
 Segunda Idade do Ferro e est integrado por dois tesouros. O primeiro tem meia
centena de peas de ouro e prata, de uma grande riqueza formal: torques, braceletes,
pulseiras, anis, fbulas, brincos e algumas moedas. O segundo, achado muito perto
do primeiro, revelou outras 19 peas. Ambos se podem ver no Museu de Zamora.

Mas os assentamentos romanos mais importantes encontram-se em
Rosinos de Vidriales, onde se encontram os restos de um acampamento romano
que albergou em finais do sculo I antes de Cristo a Legio X Gemina, e mais tarde
o Ala II Flavia, unidade de cavalaria dedicada a vigiar o comrcio do ouro extrado
nas minas do Norte. Muito perto, em Santibez de Vidriales, encontra-se o Centro
de Interpretao dos Acampamentos Romanos, que nos permite aproximar  vida
quotidiana das legies.
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ARQUEOLOGIA
Arrabalde

Aula arqueolgica que reproduz aspectos das
povoaes stures.

Manganeses de la Polvorosa

Aula arqueolgica que efectua um percurso pelos
assentamentos desde o sculo VII a.d.C, at 
poca stur e  romana.

Em Carmarzana de Tera: Restos arqueolgicos de uma vila
tardo-romana, com divises decoradas com mosaicos geomtricos
policromos em bom estado de conservao. Trata-se de um conjunto
habitacional de quatro divises  volta de um ptio. Supe um
conjunto excepcional dentro das vilas tardo-romanas da meseta.

Morales del Rey

Aula arqueolgica com informao sobre o Neoltico.

Rosinos de Vidriales

Reconstruo do acampamento romano de
Petavonium.

Santibez de Vidriales

Centro de interpretao dos acampamentos romanos.
Horrio de visitas: Julho, Agosto e 1». quinzena de Setembro, de
quintas-feiras a domingos e feriados, manh e tarde. Resto do
ano aberto fins-de-semana e feriados. Os grupos podem marcar
visitas e horrios todo o ano. Tel.: 987.223102 Ð 609.261.146
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De ÒcapitalÓ
interesse
Como a cidade histrica que , a cidade de Zamora
erige-se sobre um outeiro estratgico, defendido
a Sul pelo rio Douro. Em plena rota da Prata, o
promontrio albergou a antiga manso romana de
'Ocelo Duri' e tornou-se em baluarte fronteirio de
primeira ordem nas guerras entre os cristos do
Norte e os muulmanos do Sul.
Foi na Idade Mdia quando a cidade de Zamora se tornou
protagonista da Histria de Espanha. Desde a luta entre
muulmanos e cristos, quando (no sculo IX) se transforma em
baluarte decisivo da fronteira do Douro, at a batalha de Toro
(1476), aps a qual os reis Isabel e Fernando assentam as bases
daquilo que ser a futura nao espanhola. Entre ambas as datas
Zamora foi repovoada, destruda e fortificada de novo em diversas
ocasies, chegando a possuir at trs recintos amuralhados. Nos
sculos X e XI foi sede real e de Cortes, e durante o sculo XII
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Uma vintena de templos romnicos fazem com que Zamora
tambm seja conhecida por possuir a maior concentrao urbana
desse estilo arquitectnico em Espanha. Entre todas destaca a Catedral,
construda no sculo XII e cuja cpula, escamada em pedra e sustentada
por um zimbrio de 16 arcos duplos, constitui o smbolo inconfundvel
da cidade. Das suas portas originais s conserva a meridional ou Porta
do Bispo, sendo acrescentada no sculo XIII uma torre macia de cinco
corpos com fins defensivos, enquanto que o claustro foi reconstrudo
por completo no sculo XVII.
No seu interior existem peas escultricas e capelas de
indubitvel interesse, com tesouros como uma magnfica custdia
de prata e um retbulo do pintor Fernando Gallego. Alm disso,
pelo seu enorme valor artstico destacam as grades do sculo XVI,
as cadeiras do coro, obra de Juan de Bruselas (sculo XVI) e, dentro
do Museu Catedralcio, a esplndida coleco de tapearias
flamencas, autnticas jias txteis dos sculos XV e XVI.

protagonista principal dos feitos que relata o Cantar del Mo Cid.
Da sua importncia resta-nos um bom rosrio de igrejas romnicas,
das muitas que existiram na cidade. Outro tanto sucede  cidade
de Toro, sede do monarca Juan II e lugar de celebrao de Cortes
castelhanas em inmeras ocasies, ou  de Benavente, cidade dos
condes duques, ttulo que ostentaram os Pimentel, de grande
influncia na Histria do nosso pas.
Os trs recintos amuralhados que a cidade possua no
sculo XIII fizeram que fosse conhecida com Òa bem cercadaÓ.
Deles conservam-se o castelo, diferentes cubelos e portas, assim
como longos lanos de muralha, alguns dos quais, transformados
em miradouro, nos oferecem belas panormicas sobre o Douro e
os bairros baixos zamoranos.
Do sculo X datam as azenhas ou moinhos que,
recentemente restaurados, se observam no rio, assim como a
ponte de pedra, do sculo XIII, com quinze arcos apontados.
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Outras igrejas romnicas de interesse so: A Igreja de San
Isidoro, perto da Catedral. Igreja de San Pedro e San Ildefonso
que s conserva do sc. XIII a capela-mor, uma roscea e o muro
Sul. O resto corresponde a reformas iniciadas no sc. XV e finalizadas
no XVIII. Igreja da Magdalena com o frontispcio mais decorado
de toda a cidade e sob o qual se administrava justia na Idade
Mdia. No seu interior encontra-se um singular sepulcro romnico.
Igreja de San Cipriano, junto a um dos melhores miradouros, 
uma das igrejas mais antigas da cidade (sc. XI), possui uma tripla
abside quadrada e conserva a porta Sul original, assim como
interessantes capitis interiores.

Arquitectura de hoje
A cidade tornou-se num ponto de referncia na
arquitectura contempornea. So vrios os edifcios
representativos cujos projectos, para alm de
terem obtido prmios nacionais e internacionais,
contriburam para elevar e enriquecer o patrimnio
construdo de Zamora. Como exemplos devemos
citar o Museu de Zamora, de Tun e Mansilla; o
Convento de San Francisco, actual sede da
fundao hispano-lusa, de Manuel de las Casas; o
Recinto Ferial de Fraile e Trevillo; e o Museu
Etnogrfico, de Roberto Valle. Aos mesmos somamse outras obras em curso, como o Teatro Ramos
Carrin e o edifcio da Plaza Viriato que, como os
anteriores, foram fruto de sucessivos concursos
de ideias a nvel nacional.
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Igreja de Santa Mara la Nueva, originariamente de
princpios do sc. XI, foi destruda por um incndio fruto de uma
insurreio popular e reconstruda em finais do sc. XII. Destaca
a sua abside semicircular. Igreja de San Juan de Puerta Nueva
(sc. XII), sobre a porta Sul destaca uma roscea de roda que se
tornou em smbolo caracterstico do romnico zamorano. No seu
interior, a abbada de pedra foi substituda por um belo artesoado
de madeira do sc. XVI. Igreja de San Vicente, embora no seu
interior denote bastantes reformas, conserva um chamativo
frontispcio e a torre romnica mais esbelta da cidade.
Igreja de Santiago el Burgo, uma das que melhor conservam
a sua construo original com uma nave central de altura, abbada
de canho e interessantes capitis. Tem especial valor o frontispcio
Sul em que dois arcos gmeos sustentam um capitel central
suspenso e sem fixao.
Outras igrejas romnicas da cidade so a Igreja de
Santa Mara de la Horta com forte influncia do gtico primitivo
e capitis de rica e variada decorao. Igreja de Santo Tom,
de San Cludio de Olivares, San Esteban (actual sede do Museu
de Baltasar Lobo), etc...
Contudo, outros monumentos destacam na cidade: So
a Igreja de San Andrs (sc. XVI, construda sobre um antigo
templo romnico), o antigo edifcio da Deputao, construdo no
sc. XIX em estilo neo-renascentista, o Parador de Turismo ou
Palcio dos Condes de Alba e Aliste (princpios do sc. XVI) com
um magnfico ptio quadrangular de arcos de dois pisos, o Hospital
da Encarnacin ou actual sede da Deputao (sc. XVII) com sbria
fachada e ptio classicista, Cmara Municipal Velha na Plaza Mayor
(sc. XVI) onde se aprecia uma fachada de arcada dupla decorada
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com escudos e brases da cidade ou o Palcio dos Momos (sc.
XVI), actual administrao da Justia, do qual s se conserva a
fachada gtica.

Museus
Junto ao importante Museu Catedralcio, a cidade
de Zamora conta com outros Museus dignos de
meno. Assim, o Museu de Zamora que ocupa
parte do palcio do Cordn (sc. XVI) e conta
com uma edificao nova, obra dos arquitectos
Tun e Mansilla. No seu interior podemos
contemplar o tesouro de Arrabalde, estelas e
mosaicos romanos, cruzes visigodas e outras peas
arqueolgicas de interesse.
O Museu Etnogrfico de Castilla y Len, um edifcio
moderno em pleno centro antigo da cidade, oferece
uma valiosa mostra de objectos quotidianos da
cultura popular que nos adentram na vida e nas
tradies do mundo rural do passado sculo.
Tambm se pode visitar o Museu da Semana Santa
que alberga a maioria dos andores que entram
na procisso durante essa festa, contando com
obras de imaginrios como o zamorano Ramn
çlvarez ou o valenciano Mariano Benlliure.

A cidade de Zamora oferece aos visitantes interessantes
conjuntos urbanos como a pitoresca calle de Balborraz que d
acesso desde a Plaza Mayor aos bairros baixos ou a Plaza de Sagasta
 volta da qual e das suas ruas prximas se concentra uma interessante
representao de edifcios de princpios do sculo XX.
Os arredores da cidade complementam a visita  capital
com um patrimnio digno de ser visitado. Arcenillas, na sua igreja
paroquial, expe um magnfico conjunto de 11 tbuas pintadas
em 1494 por Fernando Gallego que procedem do antigo retbulomor da Catedral de Zamora. Os temas representados referem-se
a passagens da vida de Jesus.
Casaseca de las Chanas. A sua igreja paroquial, entre o
gtico e o renascimento, possui um retbulo maneirista de grande
qualidade, obra de Juan Ruiz de Zumeta. La Hiniesta conta com
uma das poucas igrejas gticas da provncia, na qual destaca o
seu prtico muito decorado. Na segunda-feira de Pentecostes
celebra-se aqui uma das romarias mais singulares da provncia.
Molacillos, a sua igreja paroquial  um exemplo nico do barroco
levantino nestas terras.

Especial meno merece o Museu de Baltasar
Lobo, escultor zamorano que viveu grande parte
da sua vida em Paris e que conta com um estilo
prprio entre a figurao e o informalismo. Esta
pequena mostra instalou-se provisoriamente na
Igreja Romnica (sc. XII) de San Esteban.
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Quase uma capital
Tambm Toro  uma cidade histrica e monumental.
Histrica porque entre os sculos XII e XVI foi sede
real e lugar de celebrao de Cortes. Monumental
porque, graas a esse perodo de esplendor, se
construram grandes edifcios, pblicos e privados,
alguns realmente notveis. O mais grato de passear
por esta cidade com nome de vinho  o sabor medieval
que nos aguarda em cada um dos seus recantos.
A Igreja de Santa Mara ou Colegiada  o edifcio mais
belo, e tambm o mais representativo, da cidade. Comeou a
ser construdo em meados do sculo XII e foi terminado j bem
entrado o XIII. Como tantas vezes, o construdo a cavalo entre
dois sculos recolhe caractersticas de diferentes estilos, da que
este edifcio religioso, sendo um templo romnico, participe de
inmeros traos gticos.
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O seu elemento mais singular  o zimbrio que remata a
cpula da nave central, embora o elemento artstico mais destacado
seja a Porta de Ocidente ou da Majestade. Trata-se de um formoso
prtico ricamente decorado e policromado, de estilo j claramente
gtico. Na sacristia podem-se admirar outros objectos artsticos,
entre os quais destacam o quadro da Virgem da Mosca (sculo
XVI) e um Calvrio de marfim e tartaruga do sculo XVII. Numa
das colunas do templo encontra-se tambm uma imagem da
Virgem grvida, das poucas que existem em Espanha.

San Salvador  de estilo romnico mudjar, assim como
outras muitas igrejas toresanas. Edificada em finais do sculo XII,
hoje tornou-se num pequeno museu de escultura medieval. San
Lorenzo, igreja tambm de estilo romnico mudjar edificada
entre os sculos XII e XIII, alberga no seu interior os sepulcros
gticos de Dom Pedro de Castela e da sua esposa, Dona Beatriz
de Fonseca, assim como um retbulo com tbuas hispano-flamencas
de Fernando Gallego.
O Mosteiro de Sancti Espiritus  outro dos grandes
monumentos que ainda conserva Toro. Foi fundado no ano 1316
e nele podem-se ver, entre outros, o sepulcro de Dona Beatriz de
Portugal, uma obra realizada em alabastro e magnfica na sua
decorao. Neste mosteiro tambm se podem admirar belas
armaduras mouriscas, um destacado museu de arte sacra e o
claustro do sculo XVI, composto de quatro galerias e 48 colunas.
Por seu lado, San Sebastin de los Caballeros foi mandada reedificar
por frei Diego de Deza em 1516. No seu interior existe uma coleco

Arquitectura
A arquitectura da cidade de Toro reflecte o
momento histrico em que os elementos
mudjares se incorporaram aos edifcios cristos,
uma espcie de sincretismo que deixou na
provncia de Zamora jias indelveis. Os muros
e absides destes edifcios nascidos do encontro
entre culturas esto baseados em arcadas cegas.
Os arcos so sempre de meio ponto, excepto
nos frontispcios, onde costumam ser apontados.
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de pinturas murais gticas (do sculo XIV) procedentes do
Monasteiro de Santa Clara e assinadas por Teresa Dez. Isto supe
admirar uma das primeiras obras pictricas da arte espanhola
assinadas por uma mulher.
Como no caso de Zamora capital, Toro tem os entre os
seus atractivos o da muralha medieval. O Arco do Postigo
pertence  muralha primitiva, embora tenha sido reedificado no
sculo XVIII. Encerra a capela de Nuestra Seora de la Antigua.
Outras portas, j de uma muralha posterior, so as de Corredera
e Santa Catalina, reconstrudas nos sculos XVII e XVIII,
respectivamente, embora a estampa mais representativa da
cidade seja o Arco do Relgio. Assente sobre uma porta da
primitiva muralha, preside o corao urbano de Toro.

Castelo de Villalonso
A apenas 7 quilmetros de Toro encontra-se o
Castelo de Villalonso, um dos melhor conservados
de toda a provncia. Foi construdo em finais do
sculo XV e  de pequena planta, quadrada, com
quatro cubelos, todo com ameias e com uma
ampla torre de menagem.

O patrimnio histrico funde-se com os tesouros da
poca actual no Palcio dos Condes de Requena, que conserva
um ptio gtico de finais do sculo XV e actualmente alberga
a sede da Denominao de Origem Toro.
O Palcio dos Marqueses de Alcaices (actualmente
um colgio) conserva s os trs corpos da sua sbria e poderosa
fachada. Nele viveu os seus ltimos anos e morreu o Conde Duque
de Olivares. Mas, para compreender a cidade e o seu contexto, o
visitante deve ir ao miradouro do Espoln, de onde se pode ver
a rica e frtil vrzea de Toro. Seguindo o Douro pode-se observar
a ponte medieval de 22 arcos, construda entre os sculos XII e
XIII. E chegando at  plaza de San Agustn pode-se contemplar
o castelo do sculo XII.
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Referncia na
Via da Prata
Ponto estratgico e entroncamento de caminhos no
passado, e tambm actualmente, Benavente  o final
da Via da Prata na provncia de Zamora antes de
continuar para o Norte, j em terras leonesas.
A cidade de Benavente foi parte importante da Histria
espanhola. Adquiriu grande relevncia no ano 1398, quando passa
para os Pimentel, dando lugar a uma descendncia nobiliria - a
dos condes duques de Benavente - que se manteria at finais do
sculo XIX. Embora os seus monumentos sejam escassos em
nmero, a qualidade dos que chegaram at aos nossos dias
demonstra a grandeza histrica desta cidade.
Hospital da Piedad. Fundado pelo quinto conde de
Benavente em 1518 para alojamento dos peregrinos do Caminho
de Santiago,  de estilo renascentista, ainda com influncias gticas.
Destacam o frontispcio, com um relevo da Piedade, e o ptio
interior, de galeria dupla.
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Casa do Cervato. Uma das casas da burguesia local que
melhor se conservam, foi construda no ano 1881 e destacam as
suas sacadas de ferro forjado. Actualmente acolhe as reparties
da Cmara Municipal da localidade.
Igreja de San Juan del Mercado. Iniciada em pedra de
silhar no ano 1182, foi terminada muitos anos depois utilizando
j o tijolo como elemento construtivo.
Santa Mara del Azogue. Trata-se do monumento mais
destacado de Benavente. A sua finalizao demorou bastante, pelo
qual o gtico aponta com fora em alguns dos seus elementos
arquitectnicos. As abbadas restauraram-se no XVI. O mais
original desta igreja est no jogo de volumes que oferecem as
cinco absides da cabeceira, assim como a decorao das suas duas
portas e as esculturas gticas do interior.

Mosteiro de Moreruela
Dois quilmetros antes de chegar  localidade de
Granja de Moreruela, junto  N-630, podem-se
visitar as runas de um dos edifcios mais
importantes da arte medieval zamorana. Fundado
pela ordem de Cister em meados do sculo XII,
este mosteiro, como impunha a ordem monacal,
carece de importante decorao. No entanto, a
vistosidade do conjunto e o uso de determinados
elementos construtivos que j apontam para o
gtico so os seus principais valores. A cabeceira
da igreja, com sua harmnica sobreposio de
nveis,  o mais notvel e o que se conservou
melhor. O claustro desapareceu por completo,
embora se mantenham outras divises, como a
Sala Capitular, a Sala dos Monges e o recinto da
Hospedaria, j do sculo XVI.
Este conjunto monstico passou por uma das
obras de restaurao mais importantes da
provncia nos ltimos anos.
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Desde o Paseo de la Mota podem-se admirar as vistas para
o vale do rio îrbigo e os campos da comarca.
A Torre do Caracol (actual Parador de Turismo)  o que
resta do que fora magnfico palcio-castelo dos Pimentel,
incendiado e espoliado durante a invaso das tropas napolenicas.
Construiu-se em princpios do sculo XVI numa mistura de estilo
gtico e renascentista. Destaca o andar principal, coberto com
uma formosa armadura mudjar procedente do desaparecido
convento de San Romn del Valle.

Castrotorafe (ruinas)

Igreja visigoda de San Pedro de la Nave

Seguindo a N-630 que vai para Benavente e antes
de chegar a Fontanillas de Castro,  esquerda da
estrada encontram-se as runas da cidade e do castelo
de Castrotorafe. Se a barragem do Esla est em nveis
baixos pode-se ver a ponte que comunicava Castela
e a Galiza, pois tal foi a funo desta importante
cidade medieval. Provavelmente se assente sobre
um antigo castro e, inclusive,  fcil supor que este
lugar coincidisse com a manso Vico Aquario da
calada romana de Mrida a Astorga. Castrotorafe
foi destruda e povoada em vrias ocasies at chegar
ao seu abandono definitivo no sc. XVIII. S restam
as runas da cerca primitiva, do sc. XII, e vrios
muros e torres do castelo.

 obrigatrio visitar a igreja visigoda de San Pedro
de la Nave, situada a 23 quilmetros da cidade.
Construda no sculo VII,  um dos poucos e mais
belos exemplos da arte hispano-visigoda.
O conjunto exterior, harmonioso e equilibrado,
complementa-se com a riqueza do interior, no
qual destacam os seus arcos de ferradura e a
ornamentao dos frisos e capitis, alguns
historiados com cenas bblicas como ÔDaniel no
fosso dos leesÕ e o ÔSacrifcio de IsaacÕ. A
localizao actual do templo no corresponde 
sua antiga localizao, pois foi mudado nos anos
trinta para salv-lo da barragem do Esla.
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O encanto da
arquitectura de
montanha
Declarada conjunto histrico-artstico, Puebla de
Sanabria j aparece em documentos do sculo VI
da nossa era. Situada numa elevao, foi praa
forte na fronteira com Portugal e investida do
reino de Leo contra o poder muulmano.
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As ruas da zona velha de Puebla de Sanabria possuem o
encanto da arquitectura tpica de montanha, com a mais-valia de
contar com edifcios nobres de grandes sacadas e prolongados
beirais. As edificaes mais destacadas desta capital comarcal so
a igreja de Nuestra Seora del Azogue (sculo XII), com um sbrio
frontispcio decorado por temas vegetais e figuras humanas, e a
Casa Consistorial do sculo XVI. Mas, sem dvida, o monumento
mais caracterstico da vila  o castelo construdo pelos condes de
Benavente em meados do sculo XV. Hoje, convenientemente
restaurado, alberga diversos servios pblicos.
San Martn de Castaeda. Situada sobre o Lago de Sanabria,
e  parte de oferecer formosas vistas, nesta povoao encontramse os restos de um mosteiro cisterciense dos sculos XVI e XVIII,
actual sede da Casa do Parque Natural do Lago de Sanabria, alm
de uma igreja romnica do sculo XIII.
Outro municpio da comarca que se deve destacar 
Mombuey. que conserva uma singular torre romnica do sculo
XIII, cuja originalidade reside em que est coroada com um capitel
de planos curvos.
A visita  comarca pode-se completar visitando santurios
distribudos por diversas localidades: Os templos que, em geral,
combinam estilo popular e barroco situam-se em lugares pitorescos,
como o da Tuiza, em Lubin, o da Alcobilla, em Rbano de Sanabria,
o da Nuestra Seora de los Remedios, em Otero de Sanabria, ou o
da La Peregrina, em Donado.
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Outras chamadas
Desde a Terra de Campos at  fronteira com Portugal, a
provncia de Zamora conta com outra srie de localidades,
entre elas bastantes cabeceiras de comarca, que o adepto
ao turismo cultural faria bem em no perder.
Villalpando. Conserva das suas antigas muralhas a Porta de San
Andrs reformada no sculo XVI, e o seu centro urbano acolhe vrias igrejas
de estilo romnico mudjar.
Santa Marta de Tera. Possui uma bela igreja de planta de cruz
latina e cabeceira recta que resulta excepcional no estilo romnico da
regio, pelo qual se pensa que segue o traado de outro mais antigo. Fazia
parte de um mosteiro morabe, mas a igreja foi construda em princpios
do sculo XII e no seu frontispcio Sul pode-se ver uma interessante
iconografia com duas figuras em alto-relevo, uma delas de Santiago Apstol.
Tbara. Nesta localidade pode-se admirar uma torre romnica do
sculo XII, procedente de um antigo mosteiro.
Fermoselle. Conta com edificaes tradicionais e um traado urbano
que lhe valeu a declarao de conjunto histrico. Nesta vila situada em plenos
Arribes do Douro podemos admirar a sua igreja paroquial do sculo XIII e o
Convento de San Francisco, recentemente restaurado, que data do ano 1730.
Alcaices. Das suas antigas muralhas subsiste o cubelo chamado a
Torre do Relgio. Tambm h uma igreja romnica do sculo XIII e, junto a
ela, o palcio dos marqueses de Alcaices.
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A prpria diversidade da provncia permitiu que
exista uma grande variedade de expresses
populares na arquitectura, o que se constata no
s nas formas construtivas, como tambm nos
materiais utilizados: barro, pedra, ardsia...
Desde os pombais de taipal em Terra de Campos
at aos moinhos de gua que se encontram por
todo o Oeste da provncia, as prprias casas das
povoaes ou, simplesmente, as cercas que
delimitam as propriedades, as construes
zamoranas formam uma variedade de tipos e
formas de riqueza excepcional.
Sobre os elementos isolados que ainda sobrevivem
por praticamente toda a provncia, convivendo
com construes mais modernas, destacam
tambm localidades que puderam conservar
conjuntos de edificaes interessantes, o que lhes
torna gratos para quem se interessar pela cultura
popular. Aos importantes ncleos de Puebla de
Sanabria, Fermoselle e Villardeciervos podem-se
somar, entre outros, os de Muelas de los
Caballeros, Riomanzanas ou a pequena aldeia de
Santa Cruz de los Curragos.

Zamora,
epicentro da
cultura artes
do barro e
do linho
Moveros, Pereruela e Carbajares destacam por
manter e defender a raiz tradicional do seu
artesanato ligado  olaria e aos bordados.
Moveros, povoao onde se conserva uma antiga
tradio oleira. Outrora eram os homens que extraam a argila
de terrenos comunais e,  base de esmag-la com paus, a
transformavam em p que depois trabalhavam na roda as
mulheres. Hoje em dia ambos os sexos compartilham as tarefas
oleiras. Alm de alguidares, botijas e tachos, destaca a sua pea
mais peculiar: Uma cantarinha de uma ou duas asas com boca
estreita e gargalo largo. A sua cor ocre esbranquiada proporciona
uma cermica apta para conservar bem fresca a gua.
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Tambm destaca a tradio oleira de Pereruela Os
tachos, fornos e outras peas caracterizam-se pelo excepcional
barro de que esto feitas, um material refractrio que aguenta
muito bem as altas temperaturas, de modo que so muito
solicitadas para serem usadas na cozinha. Tambm aqui foram
as mulheres, fundamentalmente, que se encarregaram de
moldar e cozer esta cermica de formas singelas.
Entre o artesanato mais destacado que se conserva
na provncia sobressai o dos bordados de Carbajales, com
vistosas combinaes de cores com que se enfeitam os trajes
tradicionais da localidade.
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Postos de turismo
ZAMORA
Posto municipal de turismo
Tel.: 980.533.694
oficinadeturismo@ayto-zamora.org

ALCAICES
Posto de Turismo
Tel.: 980.680.368
BENAVENTE
Posto de Turismo
Tel.: 980.634.211
Fax: 980.636.108
turismo@aytobenavente.org

ZAMORA
Posto Regional de turismo
Tel.: 980.531.845
oficinadeturismodezamora@jcyl.es
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO
Posto de Turismo
Plaza de Viriato, s/n. Zamora
Tel. and fax: 980.53.64.95
informacionturistica@zamoradipu.es

CORESES
Posto de Turismo
Tel. 980.500.624
turismocoreses@hotmail.com
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FERMOSELLE
Posto de Turismo
Tel.: 980.613.535
ofturismofer@hotmail.com
MERCADO DEL PUENTE
Posto de Turismo
Tel.: 980.621.408
oturlago@helcom.es
PUEBLA DE SANABRIA
Posto de Turismo
Tel.: 980.620.734
ofturismo@pueblasanabria.org

RIONEGRO DEL PUENTE
Posto de Turismo
Tel.: and Fax: 980.652.161
TORO
Posto de Turismo
Tel.: 980.694.747
turismo@toroayto.es
TORREGAMONES
Posto de Turismo
Tel. 980.616.118
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Turismo Festas
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Museu Etnogrfico ao ar livre
Algumas das festas populares dos povoaes irmanam os seus
habitantes com os tataravs dos seus tataravs. Certamente, os
romanos contemplaram assombrados muitos dos ritos que hoje
surpreendem o turista.

Tafarrn, Zangarrn ou Carochos, que correm pelas ruas a saltar, danar e sempre
a perseguir ou a pregar partidas s gentes. Podemos desfrutar dos mesmos a 26 de
Dezembro em Sanzoles ou Pozuelo de Tbara, a 1 de Janeiro em Riofro e tambm
a 1 e a 6 de Janeiro em Montamarta. Com eles chega-se aos Carnavais, com especial
incidncia em Toro e Villanueva de Valrojo.

A cultura popular est muito presente nas comarcas da provncia de Zamora,
o que se traduz numa variada mostra de festas e costumes, assim como de produes
artesanais. O fenmeno das mascaradas de Inverno, que nos levam a tempos
ancestrais, tem uma importante presena no Noroeste da provncia. So personagens
grotescas, extravagantes, ataviadas com vestidos s cores que recebem o nome de

Romarias populares
So abundantes e variadas, mas concentradas na Primavera e no Outono. Destacam
a da Luz, pelo seu carcter fronteirio, pois celebra-se no ltimo domingo de Abril numa
ermida situada num monte em pleno risco fronteirio entre Espanha e Portugal,
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ou a dos Pendones de Fariza, no primeiro domingo de Junho, em
plenos Arribes do Douro. Tambm, e com sotaque galego (no faltam
gaitas e vendedoras de polvo), sublinhar as romarias de Donado, no
primeiro domingo de Setembro.
No dia 8 desse ms celebra-se a Alcobilla em Rbano e
no ltimo domingo de Setembro a romaria da Tuiza em Lubin
assim como a dos Remedios em Otero de Sanabria, no primeiro
domingo de Outubro.
Meno  parte merecem o Ôtoro enmaromadoÕ in
Benavente -na vspera do Corpo de Deus, em Junho, os "espantes
de touros" em Fuentesaco no primeiro fim-de-semana de Junhoou as feiras de San Pedro (29 de Junho) na capital, com as
tradicionais feiras do Alho e da Cermica.
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A Semana Santa Zamorana
A Semana Santa zamorana, declarada Festa de
Interesse Turstico Internacional,  uma das mais
conhecidas de Espanha, com um carcter prprio
que expressa uma grande tradio, que remonta
ao sculo XIV. Trata-se da maior festa da capital,
e deste modo se vive tambm pelos inmeros
cidados que enchem as ruas. Destaca a posta
em cena dos desfiles das procisses, austeros e
expressivos, junto  religiosidade com que se vive
e a beleza dos percursos pelas ruas do centro
antigo. Tambm conta com andores e talhas de
qualidade, como o do Cristo das Injrias, assim
como outros de imaginrios como Benlliure ou
Ramn çlvarez. As procisses mais famosas
realizam-se a partir da quarta-feira Santa.

A Semana Santa de Toro
O silncio  o protagonista da Semana Santa em
Toro, declarada Festa de Interesse Turstico
Regional em 2007 e cada ano mais popular graas
a encontros como a Bendio dos Conqueros,
na quinta-feira Santa. No dia seguinte celebrase uma das procisses de significado mais
profundo: Comea s seis da madrugada, vose buscar os confrades casa por casa e
interrompe-se a meio da manh para repor foras
com um dos pratos mais ÔpascaisÕ, o bacalhau.
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A Semana Santa de Bercianos de Aliste
Caracteriza-se pela sua sobriedade e emotividade.
Na sexta-feira  tarde, os vizinhos juntam-se ao
p da igreja para despregar um crucificado e
met-lo numa urna. Depois, vo em procisso at
ao Calvrio, entoando um popular miserere e
vestidos, os confrades, com tnicas e capucho
branco (sero a sua mortalha), para alm da tpica
capa alistana.
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Festas Declaradas

Los Carochos

Municpio: Riofro de Aliste
Classificao: Interesse turstico regional
Dias de celebrao: 1 de Janeiro
Peculiaridades: Representaes das mascaradas
pelas ruas durante a manh.

El Toro Enmaromado

Carnavais

Municpio: Toro
Classificao: Interesse turstico regional
Dias de celebrao: Semana de carnaval
Peculiaridades: Representao no domingo Gordo
da tradicional boda. Desfiles de carroas, enterro
da sardinha.

Municpio: Benavente
Classificao: Interesse turstico regional
Dias de celebrao: Vspera do Corpo de Deus
Peculiaridades: Na quarta-feira, dia grande, os moos
correm com o touro pelas ruas do municpio.

Semana Santa

El Zangarrn

Semana Santa

Municpio: Sanzoles
Classificao: Interesse turstico regional
Dias de celebrao: 26 de Dezembro
Peculiaridades: Mascarada em que a personagem
percorre as ruas da povoao acompanhada pelos
jovens que cumpriram nesse ano a maioria de idade.

A Vindima

Municpio: Toro
Classificao: Interesse turstico regional
Dias de celebrao: Trs dias em meados do ms
de Outubro.
Peculiaridades: Desfile de carroas engalanadas
com pisa de uvas e prova do primeiro mosto e
concurso de cestos de merendas. Jornadas
gastronmicas da cozinha local.

Municpio: Toro
Classificao: Interesse turstico regional
Peculiaridades: A Bendio dos Conqueros da
quinta-feira Santa.
Municpio: Zamora
Classificao: Interesse turstico Internacional
Peculiaridades: Austeridade e silncio nos desfiles
das procisses. Personagens tradicionais como ÒEl
BarandalesÓ e ÒEl MerlÓ.

Virgem de la Veguilla

Municpio: Benavente
Classificao: Interesse turstico regional
Dias de celebrao: Oito dias depois do Domingo
de Pscoa.
Peculiaridades: Procisso com a Virgem com actos
peculiares como o Po da Veguilla e o pedido do
toro enmaromado.
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A qualidade,
desde sempre
A moderna aposta pela qualidade da economia
espanhola j se aplicava no meio rural zamorano
quando ainda no existiam as estradas. Hoje as
menes de qualidade vo muito para alm do vinho.
Alimentos de Qualidade - a indstria agro-alimentar
zamorana baseia-se na elaborao de uns produtos de grande
qualidade. Entre eles destacam os vinhos de Toro e o Queijo
Zamorano, que contam com algumas Denominaes de Origem.
O vinho de Toro foi uma das recentes revelaes da
enologia espanhola, apesar de se tratar de um vinho que conta
com personalidade e nome prprio desde a Idade Mdia, graas
 variedade tinta de Toro e a uma assente cultura vitivincola.
Toda a provncia de Zamora  terra de vinhos, como demonstra
a existncia de outras duas denominaes de origem: As de
Arribes e Tierra del Vino de Zamora, alm dos Vinhos de
Qualidade Valles de Benavente.
O Queijo Zamorano, tambm com Denominao de Origem,
est avalizado por ser esta provncia terra de rebanhos e por
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possuir um dos parques de ovino maiores de toda a Espanha.
Elabora-se com leite de ovelha cru das raas churra e castelhana,
que do um queijo maturado e gordo, com um aroma caracterstico
embora no excessivamente forte e, isso sim, um travo picante.
O gro-de-bico de Fuentesaco  outro dos produtos
com histria que se produzem em Zamora. J sculo XVI esta
leguminosa gozou de proteco real, pois apreciava-se a sua finura
e carcter amanteigado, e o seu alto contedo em fibra bruta e
sais minerais.
Tambm a carne conta com uma qualidade garantida,
como a Marca de Garantia Vitela de Aliste, cuja produo se
baseia em exploraes familiares com uma manipulao tradicional
do gado e uma alimentao bsica composta de pastos naturais
e leite materna. Como ocorre com o Borrego de Castilla y Len,
que sob uma indicao geogrfica protegida (IGP) afecta a provncia
de Zamora com produes de borregos mames procedentes de
raas churras, castelhana e ojalada alimentados exclusivamente
com leite materna.

Alimentos de Zamora
Queijo zamorano

Denominao de origem

Vitela de Aliste
Marca de garantia

Borrego de Castilla y Len
Indicao Geogrfica protegida

Chourio zamorano
Marca de garantia

A farinha de mistura Tradicional Zamorana, com a qual
se recuperou a textura e qualidade dos antigos pes artesanais,
ou o chourio zamorano, que contam com a certificao de algumas
marcas de garantia, so outros produtos que completam o mapa
agro-alimentar zamorano.

Gro-de-bico de Fuentesaco
Indicao geogrfica protegida

Farinha tradicional zamorana
Marca de garantia

Pimento dos Vales do Benavente

Indicao geogrfica protegida (em tramitao)

Vinho de Toro

Denominao de origem

Vinho dos Valles de Benavente
Vinho de qualidade

Vinho Arribes del Duero
Denominao de origem

Vinho da Tierra del Vino de Zamora
Denominao de origem
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365

noites

PARA
SONHAR

ALOJAMENTOS HOTELEIROS

lugares
lugares

48 lugares

lugares

lugares

lugares

lugares

lugares

lugares
lugares
lugares
lugares
lugares

lugares

Tfno.: 980.664.192

lugares
lugares

lugares
lugares

lugares

lugares
lugares
lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares
lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

lugares
lugares
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lugares

lugares

lugares

lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

Valdescorriel
¥ HSR EL REFUGIO DE TOMçS** 24 lugares
Tfno. 980.665.111

lugares
lugares
lugares

lugares

lugares
lugares
lugares

lugares
lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares
lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

Tfno.: 980.623.024

lugares

lugares
lugares

lugares
lugares
lugares
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lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

104 lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares
lugares

lugares

lugares

PARQUES DE CAMPISMO
lugares

ALOJAMENTOS RURAIS

lugares
lugares

lugares

lugares

lugares
lugares

lugares

7 lugares

lugares
lugares

lugares

¥ EL PINO
Casa rural de aluguer
Tfno. 980.680.404

lugares
lugares
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Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Anta de Rioconejos

¥ LA CASA DE ANTA
Casa rural de aluguer compartilhado 9 lugares
Tfno. 655.891.269

Casa rural de aluguer
Centro de turismo rural

Brandilanes
Pousada

¥ LA CASONA DE BRANDILANES
Centro de turismo rural 11 lugares
Tfno. 687.913.448/449
www.casonadebrandilanes.es

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

lugares
lugares

lugares

lugares

LOBO
Casa rural de aluguer lugares

lugares

Colinas de Trasmonte

¥ LA ESTELA ROMANA
Centro de turismo rural 11 lugares
Tfno. 980.619.462

Casa rural de alojamento compartilhado

Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural

lugares

Argain

lugares

lugares

Casa rural de aluguer
lugares

¥ CASA EMI
Casa rural de aluguer
Tfno. 678.018.404

lugares

Casa rural de aluguer

¥ CASA ENCARNA
Centro de turismo rural 11 lugares
Tfno. 980.615.791
Casa rural de alojamento compartilhado

lugares

Casa rural de aluguer

Pousada

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

29 lugares

lugares

¥ SENDA DE LOS FRAILES
Centro de turismo rural 18 lugares
Tfno. 980.664.653 Fax. 980.664.790

Carbellino

lugares

4 lugares

Centro de turismo rural

Castroverde de Campos

Pousada

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Centro de turismo rural
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lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Centro de turismo rural
Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural

Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

lugares

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares
lugares

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

54 lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Centro de turismo rural

Casa rural de aluguer
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25 lugares

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

lugares

Centro de turismo rural

Casa rural de aluguer
lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado
Tfno. 625.449.613 - 980.696.611

lugares

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Malillos

¥ LA CASONA MEDIEVAL
Centro de turismo rural 11 lugares
Tfno. 605.865.199

Centro de turismo rural

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

Centro de turismo rural

lugares

lugares

Centro de turismo rural
Centro de turismo rural
Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

Pousada

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

Manzanal de Arriba

¥ LA CUNCA
Casa rural de aluguer 6 lugares
Tfno. 609.142.143

Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural 33 lugares

lugares

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer
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Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

Centro de turismo rural
lugares

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural

Casa rural de aluguer

lugares

¥ ALACENA ALFARERA
Casa rural de aluguer 10 lugares
Tfno. 605.060.414

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

lugares

lugares

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

Centro de turismo rural
Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

Pobladura del Valle
¥ VIA DE LA PLATA
Casa rural de aluguer
Tfno. 980.650.019

Casa rural de aluguer

10 lugares

Centro de turismo rural

lugares

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

lugares

¥ EL MOLINO
Casa rural de aluguer
Tfno. 617.662.357

7 lugares

lugares

lugares

lugares

Tfno. 980.620.358 - 639.655.066 fax. 980.620.231

Casa rural de aluguer
Centro de turismo rural

Pousada lugares
Tfno. y fax. 980.620.347 - 620.154.591
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Casa rural de aluguer

lugares

lugares
lugares

lugares

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

lugares
lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

Centro de turismo rural

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer
Centro de turismo rural

lugares

lugares

Casa rural de aluguer lugares
Tfno. 980.575.154 - 650.421.139 fax. 980.671.218

Casa rural de alojamento compartilhado

43 lugares

lugares

Sotillo de Sanabria
Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Pousada

¥ ENTRE ACEBOS 1
Casa rural de aluguer
¥ ENTRE ACEBOS 2
Casa rural de aluguer
Tfno. 608.384.400

lugares

7 lugares
6 lugares

Centro de turismo rural
Casa rural de aluguer

lugares

Centro de turismo rural
Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

Centro de turismo rural

lugares

lugares
lugares

Centro de turismo rural
Centro de turismo rural

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

places

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares
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lugares

Pousada

lugares

lugares

Pousada

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Centro de turismo rural

lugares

Vecilla de la Polvorosa
¥ CASA IGNACIO
Casa rural de aluguer
Tfno. 980.633.763

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de alojamento compartilhado

lugares

Casa rural de aluguer lugares
Tfno. 980.654.829 - 619.646.324

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

lugares

lugares

10 lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

lugares

Villanueva del Azogue

¥ VILLA MARTINA 1820
Centro de turismo rural
Tfno. 980.638.283

lugares

¥ EL SENDERO DEL AGUA
Centro de turismo rural 18 lugares
Tfno. 651.493.914 - 980.670.671
Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer
Casa rural de aluguer

Casa rural de aluguer

lugares

Casa rural de aluguer

lugares

11 lugares

lugares

lugares

Pousada
Casa rural de aluguer

lugares

lugares

lugares

¥ CASA DEL LOBO
Casa rural de aluguer
Tfno. 980.654.945
Centro de turismo rural

Casa rural de aluguer

lugares

6 lugares

Centro de turismo rural

8 lugares
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lugares

Casa rural de aluguer

lugares

milhares

DE IDEIAS

www.diputaciondezamora.es
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