
Ávila é uma cidade muralhada e 

apresenta-se fortemente marcada 

pe la  h i s tó r i a ,  s obre tudo 

dos séculos XII e XV. A muralha, 

com 2,5 km de extensão, possui 

várias portas e 88 torres redon-

das, dispostas de 20 em 20 me-

tros.  

As portas de Alcazar e de S. Vi-

cente localizam-se na parte mais 

antiga, voltada a oriente, sendo a 

mais monumental; na sua face 

norte apresenta reminiscências 

mouriscas.  

A cidade foi ocupada pe-

los Árabes no século VIII e con-

qu is tada por  D.  Afonso 

VI em 1088.  

Cidade natal de Santa Tereza de 

Jesus. 
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Ávila 
 

Concierge 

Vêm comigo! 

“He cometido el peor de los 

pecados, quise ser feliz. “ 

Santa Teresa de Jesus 
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Concierge : Andrea Lima 

 

 

 

 

Inicio: 10:00      

Final : 18:00      Almoço: 14:00  

1. La Puerta del Alcázar ou del Mercado Grande 

2. La Puerta de la Catedral, de los Leales ou 

del Peso de la Harina 

3. La Puerta de San Vicente 

4. El Arco del Mariscal 

5. El Arco del Carmen ou de la cárcel 

6. La Puerta del Puente ou de San Segundo 

7. La Puerta de la Mala Dicha, de la mala Ven-

tura ou, popularmente, arco de los Gitanos 

8. La Puerta de la Santa ou de Montenegro 

9. La Puerta del Rastro de Grajal ou de la Es-

trella.  

Entradas:  

Muralla—5 euros 

Catedral—3 euros 

Transporte Madrid à Avila : 9 euros 

 

 
  
A muralha de Ávila é militar românica que rodeia a parte 

antiga da cidade, pertecente à  comunidade autônoma de 

Castilla e Leon, na Espanha. 

Patrimônio da humanidade. é a única construção militar cris-

tã da Europa que se conserva tal e qual foi construída. 

Raimundo de Borgonha começou sua construção em finais 

do século XI, a mando do rei Alfonso VI de Castilla, que lhe 

ordenou repovoar e fortificar as cidades de Segóvia, Ávila 

e Salamanca. Casandro Romano e Florín de Pituenga passa-

ram a ser os diretores da obra, segundo 

a historiografia tradicional. 

Em 1596, o rei Filipe II de Espanha realizou obras de restau-

ração na muralha. 

Na atualidade Ávila, é uma referencia como cidade histórica e 

turística de Espanha. Está localizada ao norte de Madrid, 

apenas 1 hora e 30 minutos.  

 

 

Roteiro 

 

 

Considerações  

 Ávila é uma cidade muito fría, mesmo que 

seja verão  é recomendável levar uma blusa 

mais quente. 

 Por estar fora de Madrid, é possivel que chega-

remos no hotel por volta das 19 horas  

 Este é um roteiro sugerido podemos adaptá-lo à 

necessidade do cliente 

 A dieta e transporte do GUIA é de respon-

sabilidade de DESCUBRA MADRID. 
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