
“O repouso de 
um imperador“

A nossa viagem continua até à povoação de Jaraíz de la Vera, 
município principal da comarca e onde vamos visitar a igreja de 
Sta. Mª de Gracia, declarada como Bem de Interesse Cultural, e 
o museu do Pimentão, na curiosa praça Mayor. Seguindo até 
ao norte, chegamos a Garganta la Olla, o segundo Conjunto 
Histórico que vamos visitar neste trajeto; a localidade conserva 
um bonito núcleo urbano de arquitetura popular e é famosa 
pelos seus produtos típicos e pela lenda da Serrana de la Vera. 

Começamos o percurso em Tejeda de Tiétar, para visitarmos 
a igreja de San Miguel, uma "joia real", como canta a jotilla de 
Tejeda, declarada Bem de Interesse Cultural; na fachada sul 
aparece uma curiosa ara votiva de origem romana, 
conhecida como a “muerte pelona”. Continuamos até 
Pasarón de la Vera, declarado como Conjunto Histórico. É 
uma bonita localidade serrana, onde podemos apreciar a 
arquitetura popular e conhecer o palácio dos Condes de 
Osorno e o curioso museu Pecharromán.

La serrana

Posto de turismo de Jaraíz
927 170 587
Posto de turismo de Garganta
927 179 706
Rota do Imperador Carlos V
www.rutadelemperador.com
www.rutacarlosv.es

Notas

YustePimentão Gastronomia Natural La Vera ativa
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Pasarón de la VeraFachada sul da igreja de San Miguel

Introdução

Visitamos agora a histórica comarca de La Vera, a noroeste da província. A terra que 
Carlos V escolheu, entre todo o seu vasto império, para passar os seus últimos dias. 
Vamos visitar conjuntos históricos, castelos, museus e um mosteiro. E vamos participar 
em festas ancestrais, mergulhar em águas límpidas entre bosques de cores incertas. 
Vamos comer, vamos beber… e vamos sonhar com uma Serrana mortífera.

Yuste
Arquitetura popular de Garganta la Olla Cuacos de Yuste

www.museopecharroman.com
927 469 130

Pela estrada serpenteante que nos leva a Yuste, enquadrado 
num magnífico bosque que só por si justifica a escolha imperial 
deste lugar, vamos chegar ao mosteiro, que se pode visitar 
todos os dias. Depois descemos, passando pelo curioso 
cemitério Alemão (I e II Guerras Mundiais), até Cuacos de 
Yuste, um Conjunto Histórico cujas praças com arcos, a igreja 
da Asunción e a famosa casa de Jeromín, justificam 
plenamente este reconhecimento.
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Em 1402 os terrenos de Yuste são cedidos a uns 
eremitas de Plasencia que mais tarde adotam a 

regra de S. Jerónimo. Esta é a origem do mosteiro, 
atualmente Património Nacional, que mais tarde será 

escolhido por Carlos V para passar os seus últimos dias: a 8 
de Agosto de 1556 o imperador abandona Bruxelas e dirige-
se, por mar, a Laredo, de onde chegará a Jarandilla em 
Novembro, mudando-se para Yuste a 3 de Fevereiro de 1557.

O Museu Pecharromán nasce 
em 1996 graças a Ricardo 
Pecharromán y Morales 
(Madrid 1949), promotor 

cultural, pintor e mecenas. O 
edifício que o alberga foi, 

noutros 
tempos, o seu 

estúdio na 
Extremadura. É 

do século XVII.

A  "Rota de Carlos V Laredo-
Yuste" é uma rede de 
cooperação das cidades 
percorridas pelo ilustre 
personagem durante a sua 
viagem de retiro. O troço entre 
Tornavacas (Valle del Jerte) e 
Jarandilla é um caminho de 
montanha muito popular e 
conhecido como Rota de Carlos 
V. A Rota do Imperador, entre 
Jarandilla e Yuste, por seu lado, 
recria anualmente a chegada 
do monarca ao 
mosteiro.

Esta personagem, que alguns 
identificam como Isabel de 
Carvajal, habitante de Garganta 
do século XVI, e outros com 
seres mitológicos como sereias 
ou centauros, debate-se 
entre a lenda e a 
história… Uma bonita 
mulher caçadora, de 
força sobre-humana, 
que vive nos montes 
e leva os homens à 
sua caverna, para 
os matar depois de 
se deleitar com eles. 

O pimentão foi 
i n t ro d u z ido  e m 

Espanha depois  da 
conquista da América, no 

mosteiro de Guadalupe e pouco 
depois no de Yuste. Atualmente, o 
“Pimentón de La Vera” D.O.P. 
continua a ser elaborado de forma 
artesanal nos processo de secagem 
e fumeiro, que lhe conferem um 
aroma, cor e sabor únicos.

Notas

Vigilia 
del sueño. 

Pecharromán, 2011.
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YustePimentão Gastronomia Natural La Vera ativa

Seguimos até Villanueva de la Vera, último Conjunto 
Histórico onde vamos conhecer, entre outras construções, a 
curiosa casa do Barco. Nos arredores vamos visitar a queda 
d'água do Diablo, no desfiladeiro de Gualtaminos, saindo 
para Madrigal de la Vera, a última localidade da comarca e 
da província, cujos bonitos lugares e a ponte sobre o 
desfiladeiro de Alardos põem ponto final no nosso trajeto.

Continuamos até Losar de la Vera onde vamos ficar a 
conhecer as curiosas formas dos seus jardins e a igreja de 
Santiago Apóstolo. Saindo da povoação, encontramos a 
ponte sobre o desfiladeiro de Cuartos, uma das zonas de 
banho mais populares da comarca. Despois vamos a 
Valverde de la Vera, um dos Conjuntos Históricos que 
conserva mais claramente a arquitetura popular, e onde 
vamos também visitar os restos do castelo de Don Nuño.

Posto de Turismo Jarandilla
927 560 460
Hotel Parador de Jarandilla 
www.parador.es
927 560 117
Museu do “Empalao”
927 566 222

Continuamos até Aldeanueva de la Vera, onde vamos visitar 
a igreja de S. Pedro Apóstolo, a fonte dos Ocho Caños e a 
praça de touros, de planta retangular. À saída da localidade 
encontra-se a área recreativa de Puente Viejo, no desfiladeiro 
de San Gregorio, por onde vamos passar para irmos a 
Jarandilla de la Vera, e visitarmos o castelo dos Condes de 
Oropesa, atualmente Parador Nacional.
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San Andrés: primeiro fim-de-semana de 
Dezembro, mercado medieval em Jaraíz.
“Las Luminarias”: 7 de Dezembro, em Madrigal 
de la Vera, fogueiras para festejar a Imaculada.
Feira da Tapa: segundo fim-de-semana de 
Novembro, em Jaraíz de la Vera.
Bosques caducifólios: vermelhos, ocres e 
amarelos, de carvalhos, castanheiros e 
cerejeiras. E ainda cogumelos.

“El Encuentro”: Sábado de Páscoa, procissão 
em Madrigal de la Vera.
“Los Empalaos”: noite de Quinta a Sexta-feira 
Santa, em Valverde. De Interesse Turístico.
Paixão de Cristo: na Sexta-feira Santa, em 
Pasarón, os habitantes recriam a Paixão.
Queima do Judas: Sábado de Páscoa, 
queima do Judas, em Torremenga, Jarandilla 
e Garganta la Olla.

Festa do Tabaco e Pimento: entre 10 e el 15 de 
Agosto, em Jaraíz, touros e concursos.
Zonas de banho: poços e piscinas naturais, nos 
desfiladeiros de todas as localidades.
San juan: noite de São João, de 23 a 24 de 
Junho, em Cuacos de Yuste. Verbena e jogos 
tradicionais. 
Verasummer: princípios de Agosto, festival de 
música de fusão, em Losar de la Vera.

Outono

Primavera

“Peropalo”: no Carnaval, em Villanueva de la 
Vera. Festa de Interesse Turístico Regional.
“Los Escobazos”: 7 de Dezembro, em Jarandilla 
de la Vera. Festa de Interesse Turístico Regional.
Rota do Imperador: à volta de 3 de Fevereiro, 
recriação da última parte da viagem entre 
Jarandilla e Yuste.
San Blas: 3 de Fevereiro, em Valverde de la Vera, 
tiros e cordas de S. Blas.

Inverno

Verão

Notas

Castelo de Jarandilla (Parador Nacional) Valverde de la Vera

Ponte de Alardos (Madrigal)

Como já vimos, o pimentão é a pérola da 
gastronomia de La Vera. Com este ingrediente 

temperam-se ensopados, batatas revolconas, 
migas e tasajos de cabra ou vitela. O cuchifrito de 

leitão e os assados de cabrito também são típicos, bem 
como os queijos e, como não podia deixar de ser, os 
produtos de época, como as cerejas, framboesas, 
pimentos, espargos, castanhas ou cogumelos. O cenário privilegiado desta comarca permite 

praticar várias atividades na natureza: banhos, 
descida de barrancos e canhões, escalada, 

canoagem, bicicleta de montanha… ou percursos 
pedestres, cujos caminhos sinalizados e homologados 

são abundantes, destacando-se a GR 111, que percorre a 
comarca inteira. Na associação de turismo ATURVIVE 
informá-lo-ão de todas as possibilidades.

Desde 1975, D. Vicente 
Domínguez Pérez, habitante 

de Losar já falecido, foi o 
responsável pelo desenho e 
manutenção dos jardins da 

localidade. Com as suas 
mãos e tesouras, criou 
este museu ao ar livre 

de esculturas 
vegetais que até 

podiam ter inspirado o 
famoso filme de 

Tim Burton

Notas
Posto de Turismo Villanueva
927 570 813
ATURIVE
www.aturive.com 
927 172 071
ADICOVER
www.comarcadelavera.com
927172264 / 927172326

Queda d'água do Diablo (Villanueva)

Em Villanueva de la Vera festeja-
se o “Peropalo” no Carnaval, 
uma catarse coletiva em que se 
representa com um boneco de 
palha o mesmo processo 
que, provavelmente,  se 
tinha antigamente 
com um réu. Foi 
declarada como 
Festa de Interesse 
Turístico Regional.    

Peropalo

O Museu do “Empalao” em 
Valverde de la Vera, onde se 

interpreta este singular ritual 
da noite de Quinta a Sexta-

feira Santa, reconhecido 
como Festa de Interesse 

Turístico Regional, em que os 
braços, as mãos e o torso 

do penitente são 
atados 

com uma 
corda a uma 

tábua. 

Empalao
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O repouso de um imperador: La Vera O repouso de um imperador: La Vera

Sabia que..?

Se algo caracteriza La Vera é a natureza: os 
pinhais do Tiétar (Corredor Ecológico), os 

cumes de Gredos e os riachos de trutas que 
nascem das suas neves; o sopé da montanha; a 

colónia de francelhos de Jaraíz de la Vera (Z.E.P.A); o 
pinheiro de Aldeanueva (Árvore Singular), ou o mosteiro 
de Yuste (L.I.C.), são alguns dos vários encantos que não 
devemos perder durante a nossa visita.

Sabia que..?
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Se algo caracteriza La Vera é a natureza: os 
pinhais do Tiétar (Corredor Ecológico), os 

cumes de Gredos e os riachos de trutas que 
nascem das suas neves; o sopé da montanha; a 

colónia de francelhos de Jaraíz de la Vera (Z.E.P.A); o 
pinheiro de Aldeanueva (Árvore Singular), ou o mosteiro 
de Yuste (L.I.C.), são alguns dos vários encantos que não 
devemos perder durante a nossa visita.

Sabia que..?


