
A seguinte paragem leva-nos a Guadalupe, localidade 
declarada Conjunto Histórico e coroada pelo seu 
impressionante mosteiro, reconhecido, por seu lado, como 
Património da Humanidade. Do posto de turismo, na praça 
de Sta. María, surge um percurso auto-guiado que nos ajuda 
a percorrer o conjunto, de notável arquitetura popular, 
seguindo os sinais. Para conhecermos o interior do mosteiro, 
contratamos uma visita guiada.

Começamos na localidade de Cañamero, sede do centro de 
receção de visitantes do Geoparque e área privilegiada para o 
geoturismo: a serra de Madrila, Risco Gordo e o desfiladeiro 
del Ruecas, oferecem a primeira imagem do relevo 
apalachense da comarca. No desfiladeiro vamos visitar a 
caverna Chiquita ou de Álvarez, um bom exemplo da arte 
rupestre da zona; e se for Verão, podemos dar uns mergulhos 
na zona recreativa do charco de la Nutria.

Tanto em Guadalupe, como em toda a comarca, podemos 
adquirir vários e afamados produtos gastronómicos: D. O. Mel 
Villuercas-Ibores, D.O.P. Queijo Ibores, excelentes vinhos 
(Cañamero é sub-zona da D.O. Ribera del Guadiana), azeite 
em Castañar de Ibor, presuntos e enchidos de porco preto de 
Deleitosa, castanhas e feijão verde em Navezuelas...
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Notas

Conta-se que o pastor Gil Cordero, por volta 
do século XIII encontrou a imagem da Virgem 

nas imediações do que é atualmente Guadalupe. A 
partir daí, desde Afonso XI até aos Reis Católicos e 

seus sucessores, impulsionaram este monumento capital 
da arte mudéjar, até o transformarem no centro de 
peregrinação mais popular do antigo reino de Castela.
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O relevo apalachense tem 
este nome devido à 
semelhança com as formas 
que se encontram nos montes 
Apalaches da América, que 
também têm como  base uma 
antiga cordilheira formada na 
orogenia hercínica (há 300 
milhões de anos).

Desfiladero del Ruecas (Cañamero)Relevo apalachense 

Claustro Mudéjar

Introdução

Vamos agora ao sector mais oriental da província de Cáceres, para conhecermos o 
único geoparque da Extremadura e descobrirmos, nas suas antiquíssimas rochas, a 
origem dos primeiros animais. Mas esta bonita, e abrupta, comarca, não esconde só 
tesouros geológicos ou minerais: as suas paisagens confrangedoras, a fauna e flora, 
a gastronomia… e, claro está, a sua história, preservada ao longo de séculos entre os 
muros do Real Mosteiro de Santa María de Guadalupe.
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A cozinha monacal está presente em pratos à 
base de bacalhau e carne de caça, como as perdizes, 

veado ou javali. São tradicionais as migas, ensopados e 
assados de cabrito ou borrego, os escabeches… e a cozinha 

com os abundantes cogumelos destes montes também se tem 
expandido. São típicas as morcelas com feijão, sopas e 
gaspachos como o caldo cano ou a de ajoblanco, e como não 
podia deixar de ser, a doçaria: perrunillas, encanutados, roscas 
de muédago e ovo, bolas de chicharrones, etc.
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Pilgrim 
signpost

Com o nome "Caminhos a 
Guadalupe", foram 
recuperados, agrupados e 
sinalizados 12 percursos 
tradicionais de peregrinação, 
desde outros tantos pontos da 
geografia espanhola 
(Madrid, Toledo, 
Mérida, Cáceres, etc.) 
cujo epicentro é esta 
bonita localidade e o 
seu mosteiro. 
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Finalmente dirigimo-nos a Berzocana, onde podemos visitar 
o centro de interpretação da Arqueologia Comarcal e efetuar 
a rota das Pinturas Rupestres, subindo aos espetaculares 
penhascos de Sabanas; um percurso curto e sinalizado, que 
visita três abrigos com pinturas de tipo esquemático que 
datam do Calcolítico. Para a nossa última paragem, vamos 
até Logrosán, onde vamos conhecer o passado mineiro desta 
localidade, visitando o museu e a mina Constanaza.

Continuamos o nosso caminho, descendo o vale do Ibor, até à 
localidade de Castañar de Ibor, onde se encontra o 
monumento natural gruta de Castañar e o seu centro de 
interpretação. A partir daqui podemos fazer uma excursão até 
aos castanheiros de Calabazas, declarados como árvores 
singulares, antes de nos dirigirmos a Retamosa e Cabañas 
del Castillo, com paragem obrigatória no desfiladeiro das 
Apreturas del Almonte.

Centros de interpretação
Geoparque 

www.geoparquevilluercas.es
Percursos pedestres
www.fexme.com
www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/

Geovilluercas
http://geovilluercas.blogspot.com.es

Mas a estrela desta viagem é o geoparque, e provavelmente o 
melhor lugar para o ver seja na sua cota mais alta, o 
penhasco de Villuerca (1601 m), ao qual podemos aceder por 
um caminho desde o Humilladero, a cerca de 3 km a norte de 
Guadalupe. Aqui são visíveis sinclinais, anticlinais, falhas, 
cristas quartzíticas, vales, pedreiras (como a da nascente do 
Almonte, aos nossos pés), as plataformas de terreno de 
monte baixo e a peneplanície circundante. 

O geoparque conta com um bom número 
de centros de interpretação: o dos Fornos de 

Cal, em La Calera; o da Arqueologia Comarcal, 
em Berzocana; o da Gruta de Castañar, em Castañar 

de Ibor; o da Mina Constanaza, com visita incluída à 
mina, em Logrosán, onde também podemos visitar o 
museu; o do Carnaval de Ánimas, em Villar del Pedroso; e o 
da Zona de Proteção Especial para Aves Sierra de 
Villuercas e Valle de Guadarranque, em Cañamero.

Folhetos

Se quiser ficar a conhecer 
a fundo o geoparque, leve 
os folhetos de explicação 

de cada geossítio 
existentes nos centros de 

informação: há 40 
diferentes! C. in

ter
pr

eta
çã

o

O geoparque conta com dez percursos 
oficiais sinalizados e homologados; alguns 

vinculados à tradição peregrina que percorrem a 
comarca, como o Caminho Real GR 119, ou o 

Caminho dos Jerónimos GR 118; outros de forte carácter 
geológico, como o do Estreito da Peña Amarilla PR-CC 
144, em Alía; alguns históricos, como o de Isabel, a Católica 
PR-CC 242; e outros cicláveis na sua quase totalidade, 
como o Caminho Natural das Villuercas GR 116. Procure os 
seus topoguias nos centros de informação.
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Uma boa maneira de 
conhecer o geoparque é 

contar com os serviços 
profissionais do grande número 

de  empresas  espec ia l izadas 
existentes na comarca: percursos 
geológicos guiados, históricos, 
ornitológicos, de botânica, aluguer de 
veículos ecológicos, etc.. Para estes e 
outros serviços, pode contatar com 
Geovilluercas, a associação de 
empresários turísticos do geoparque. 
Eles ficarão certamente encantados 
com a possibilidade de o ajudar!
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Dia da Hispanidade: 12 de Outubro, em 
Guadalupe, Festa de Interesse Turístico.
Cogumelos: uma das zonas com maior 
variedade e quantidade de toda a província.
Semana da Castanha: finais de Novembro ou 
princípios de Dezembro, em todo o geoparque, 
“calbotadas” populares e gastronomia.
Las Luminarias: 12 de Dezembro, em 
Logrosán, com fogueiras à noite. 

Semana Europeia de Geoparques: durante o 
mês de Maio, em várias localidades, para a 
divulgação das mais-valias deste território.
Semana Santa: em toda a comarca.
Orquídeas: espetaculares, em formas e cores, 
algumas delas únicas.
Aves estivais: regressam de África, para se 
reproduzirem, espécies como a cegonha-
preta, o bútio-vespeiro, o abutre-do-egito, etc..

Dia da Extremadura: 8 de Setembro, em 
Guadalupe, com grande afluência de peregrinos.
Reconhecimento do Geoparque: 17 de 
Setembro, em toda a comarca, festeja-se o 
aniversário deste acontecimento significativo.
El Ramo: penúltimo domingo de Agosto, em 
Berzocana.
La Semana de la Era: Robledollano, em Agosto, 
métodos tradicionais da lavoura da terra.

Carnaval de Ánimas: em Villar del Pedroso.
Las Candelas: 2 de Fevereiro, em Deleitosa e 
Fresnedoso de Ibor.
Grous: milhares de aves, que invernam no sul 
do geoparque, principalmente em Logrosán e 
Alía.
El Lloraero: quando a temperatura desce a 
0ºC, esta e outras paisagens quartzíticas 
apresentam impressionantes estampas de gelo.

Notas
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A gruta de Castañar foi 
encontrada por acaso em 
1969, por um agricultor. A 

abundância e variedade dos 
espeleotemas que cobrem os 

tetos, paredes e chão das 
salas e galerias é 

verdadeiramente única: 
estalactites, estalagmites, 

cortinas, escorrimentos, 
colunas... e as inexplicáveis 

excêntricas flores de 
aragonite.

www.cuevasturisticas.es
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