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Introdução
Propomos nesta ocasião um trajeto pela zona norte da província de Cáceres, entre Valle
del Ambroz e Tierras de Granadilla, a ocidente do maciço central. Iremos visitar bosques
frondosos e árvores centenárias, culturas antigas, um caminho imortal, mananciais
fogosos e um castelo de cinema. Também vamos assistir a uma obra ao ar livre, na qual
participa uma povoação inteira, e vamos desfrutar do outono mais mágico.

Notas
www.senderosdelsistemacentral.com
www.visitambroz.com

Sabia que...?
Hondonero, Retorcío, Bronco,
Menuero e del Arroyo, são os
nomes dos cinco castanheiros
“del Temblar” reconhecidos
como Árvores
Singular, onde
vamos chegar pelo
caminho SL-CC 93
desde Segura
de Toro.

Menuero
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Casas del Monte

Berrão celta (Segura deToro)

Começamos o nosso roteiro em Casas del Monte, onde
chegamos depois de abandonarmos a A-66 pela CC-15.3. Nos
bairros altos desta localidade serrana vamos encontrar
interessantes exemplos de arquitetura popular, e um bocadinho
mais acima, a piscina natural da garganta Ancha, muito
popular no Verão, tanto para a gente local como para os
visitantes. O mesmo acontece com a de Segura de Toro, um
miradouro natural do vale do Ambroz, e cuja praça vamos
visitar a seguir para ﬁcarmos a conhecer o berrão celta (vetão) e
os restos do castelo templário.
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Continuamos e vamos agora até Gargantilla, onde surgem as
culturas em terraço, de cerejas e ameixas da variedade rainhacláudia, principal atividade do município. Atravessando a
localidade, encontramos um caminho asfaltado que nos leva
até Hervás, através do magníﬁco castanhal Gallego, um dos
melhor conservados da península. Já em Hervás, passamos
pelo posto de turismo, onde recolhemos a informação
necessária para visitarmos a povoação.

Hervás
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O bairro judeu de
Hervás, integrado na
Rede de Judiarias de
Espanha, é um Bem de
Interesse Cultural, com a categoria
de Conjunto Histórico. As casas de
adobe, com estruturas de madeira e
varandas, bem como as ruas
estreitas e empedradas, estão ainda
admiravelmente bem conservadas.
Por aqui podemos encontrar tascas
típicas e lojas de artesanato.

Subimos agora até à localidade de La Garganta, a mais elevada
do vale do Ambroz, por volta dos 1100 m. A subida é um
autêntico espetáculo, por entre os cultivos de terraços, ou
socalcos, e bosques frondosos de carvalhos e castanheiros, com
uma vista impressionante do vale. Um pouco mais acima de La
Garganta, em direção a Candelario, vamos visitar o poço de
neve de Corral de los Lobos.
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Percurso pedestre Bosques do Ambroz

La Garganta

Grande parte da oferta gastronómica encontrase em Hervás, mas quase todas as localidades
apresentam opções. Batatas revolconas ou
escabechadas, assados e carnes à brasa, ensopados de
cabrito e borrego, enchidos de porco, etc.. Vários produtos de
época, das boas hortas da zona, além das castanhas,
nozes, cerejas, ameixas, morangos… e claro está, os
cogumelos. E também não nos devemos esquecer do
pimentão de Aldeanueva del Camino.

Vetões, romanos e judeus: Ambroz e Granadilla

Termal

Via da Prata

Áta-me!

Os Conversos
Com o bairro judeu de Hervás
como palco, festejam-se as
jornadas conhecidas como “Os
Conversos”, por volta da
primeira semana de Julho. Têm
uma participação massiva dos
habitantes e há
ainda um mercado
de artesanato,
máscaras, visitas
guiadas,
exposições e,
sobretudo, teatro,
no cenário
natural da fonte
Chiquita.

NotAs
Posto de turismo de Hervás
927 473 618
www.turismoconcorazon.com

Os Conversos
www.losconversos.com

Associação Turismo Ambroz
www.turismovalledelambroz.com

Sabia que...?
O Outono Mágico, no Valle del
Ambroz, é uma festa
declarada de Interesse
Turístico Regional que, desde
1998, se tem vindo a celebrar
durante o mês de Novembro e
que continua a alargar
horizontes ano após ano:
percursos pedestres,
gastronomia, artesanato,
música, arte… e tudo o que
permita desfrutar da
autenticidade
desta
comarca.

Boletus
49

Notas
P. de Turismo Baños de M.
927 488 285
Termal e spa
www.elsalugral.com
www.hotelsinagoga.com
www.balneariodemontemayor.com

Visite...
Os centros de interpretação
da Via da Prata e da
Molinería, em Baños de
Montemayor. Informe-se no
posto de turismo. E não perca
também o sobreiro da
Fresneda, árvore singular a
pouco mais de 1,5 km de
Aldeanueva del Camino pela
estrada a
Valdelamatanza.

Via da Prata

Termal

Áta-me!

Agora vamos até Baños de Montemayor, uma localidade
conhecida desde a Antiguidade pelas suas águas termais. O
próprio edifício das termas, construído sobre umas termas
romanas originais, foi catalogado como Bem de Interesse
Cultural. Também romana é a calçada da Via da Prata,
surpreendentemente bem conservada na saída e entrada
desta povoação, que vamos conhecer melhor ao visitarmos
em primeiro lugar o posto de turismo.
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Gastronomia

"Columna" e "Arqueta" são os nomes das
duas fontes de águas sulfurosas, cuja
temperatura é de 43ºC, usadas em Baños de
Montemayor desde a época romana. Em Hervás, as
águas hipotermais do Salugral emanam a 17ºC
durante o ano inteiro. Três fontes de saúde e uma
autêntica tentação para esquecer o stress do dia-a-dia.
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Bairro judeu

Termas de Baños de Montemayor
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Os tartessos já utilizavam esta via no século
VII a.C., para comerciarem com o norte
peninsular. Mais tarde foram os romanos quem
pisou este mesmo caminho, durante o seu avanço na
península, e quem o converteu na primitiva calçada que
unia Emerita Augusta (Mérida) com Asturica Augusta
(Astorga) e que continuava até Sevilha ao sul e Gijón a
norte. O percurso continuou a ser usado ao longo dos
séculos, transformando-se também num dos caminhos de
peregrinação a Santiago de Compostela mais populares.
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O pimentão é um
condimento em pó, obtido de
determinadas variedades de
pimento vermelho, seco e
moído. O de Aldeanueva del
Camino, tal como o de La
Vera, distingue-se por um
aroma a fumeiro devido à
secagem com fumo de
madeira de carvalho ou
azinheira.
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Sabia que...?
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C. I. da Via da Prata

Peregrinas na calçada da Via da Prata

Continuamos até Aldeanueva del Camino, povoação que
deve o seu nome à calçada da Via da Prata, cujo traçado
atravessa a localidade e da qual ainda há vestígios bem
conservados. Existem também exemplos de arquitetura
tradicional e é famosa a produção de pimentão de grande
qualidade. A seguir, atravessando magníﬁcos montados, vamos
em direção a Abadia, onde podemos visitar o palácio
renascentista de Sotohermoso (desde que seja uma segundafeira, que não seja feriado, e entre as 10 e as 11:15 da manhã).
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Vamos seguir até chegarmos a Granadilla, a bonita povoação
amuralhada desalojada após a construção da barragem de
Gabriel y Galán. Cuidado, porque a visita tem horário
especíﬁco, e o recinto fecha à hora de almoço. Finalmente
dirigimo-nos outra vez à Via da Prata, passando por Zarza de
Granadilla, para chegarmos, seguindo as indicações da
sinalização, até ao sítio arqueológico de Cáparra.

Termal

Via da Prata

Áta-me!

Notas
www.crnelanillo.com
www.fexvela.org
www.turismogranadilla.com
Posto Turismo T. de Granadilla
927 024 390

Sabia que...?

Granadilla

Sítio arqueológico e arco romano de Cáparra
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A construção da barragem de Gabriel y
Galán em 1961 trouxe consigo o desalojamento
de Granadilla. No entanto, depois da declaração
como conjunto histórico em 1980, foi incluída no
programa de Recuperação de Povoações Abandonadas e
é atualmente um dos grandes aliciantes da província. A vila
está dominada pelo castelo, que se ergue sobre uma
muralha de origem almóada e foi cenário natural no ﬁlme
“Ata-me!” de Pedro Almodóvar.
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Outono Mágico: em toda a zona de Valle de
Ambroz, Festa de Interesse Turístico Regional.
Subida aos Campanarios: nos primeiros dias de
Dezembro, corrida popular por montanha em
Casas del Monte.
Rota Bosques do Ambroz: em Novembro,
percurso pedestre entre La Garganta e Segura.
Festa da Transumância: princípios de
Novembro, em La Garganta.

Primavera
Floralia: princípios de Maio, em Cáparra, Festa
Romana da Primavera; ambiente de época,
mercado, visitas guiadas, etc..
Semana Santa: em todos os municípios.
Primavera Viva: durante toda a estação, em
Trasierra-Tierras de Granadilla; ornitologia,
percursos pedestres, desporto aquático, etc..
Descida em canoa: desde La Pesga até
Granadilla, em meados de Maio.
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O corredor náutico de
Granadilla, na barragem de
Gabriel y Galán, compreende
um troço navegável sem
restrições de 18 km entre o
embarcadouro de La Pesga,
situado no rio de Los
Ángeles, e o do Centro
de Alto Rendimento
del Anillo, em Guijo
de Granadilla.

Windsurf

Inverno
Dia de las Candelas: 2 de Fevereiro, em La
Garganta, Gargantilla e Casas del Monte.
Carnaval: em quase todas as localidades; em
Aldeanueva del Camino na Terça-feira de
Carnaval.
San Antón: 17 de Janeiro, em Hervás e La
Garganta.
Grous: grandes dormitórios destas aves na
barragem de Gabriel y Galán.

Verão
Os Conversos: princípios de Julho, em Hervás.
A povoação inteira mascara-se à moda da
época medieval.
Piscinas naturais: Casas del Monte, Segura de
Toro, Gargantilla, Abadía...
Feira de Gado: primeira semana de Setembro,
em Casas del Monte.
Los Paporros: princípios de Setembro, em La
Garganta, romaria da Virgen del Castañar.
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