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Nesta ocasião vamo-nos dirigir ao vértice norte da província, para ﬁcarmos a
conhecer a comarca de Las Hurdes. Seguindo os passos de Afonso XIII, percorremos
as escarpadas paisagens hurdanas: espetaculares quedas d'águas, rios que
esculpem meandros, bosques, açudes, hortas e plantações em terraços que moldam
a terra… porque, como disse Unamuno “Se em todas as partes o homem é ﬁlho da
terra, em Las Hurdes, a terra é ﬁlha dos homens”.

Notas
www.mancomunidadhurdes.org
Vegas de Coria. Tel: 927 434 123

Sabia que...?
A pedido do Doutor Marañón,
o rei D. Afonso XIII visitou Las
Hurdes em Junho de 1922,
uma viagem que teve
consequências muito
diretas no
desenvolvimento da
comarca e que confere
o nome ao roteiro que
lhe propomos.

Las Hurdes (Arrocerezal)

C. de I. da Oliveira (Casar de Palomero)

Começamos o nosso roteiro por Las Hurdes em Casar de
Palomero, a localidade mais a sul, onde coexistiram três
culturas da Época Medieval, facto que permanece
representado nas placas dos nomes das ruas, com uma
cruz, uma meia lua e uma estrela, segundo foram habitadas
por cristãos, muçulmanos ou judeus. Passeando por estas
ruas e seguindo as indicações, vamos chegar a um velho
lagar, já nos arredores, transformado em centro de
interpretação da Oliveira.

Sinal do percurso
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Em Las Hurdes
existem vários
centros temáticos: da
Oliveira, em Casar de
Palomero; da Água e
Ambiente, em Cambrón; da Casa
Hurdana, em El Gasco; do
Artesanato, em La Huetre; e da
Informação, em Riomalo de Arriba.
Não obstante, estes centros não
têm horários habituais, sendo
conveniente telefonar antes para
os números 927 434 136 / 23, ou
para os postos de turismo, para ver
a possibilidade de os visitar.

Centro de interpretação da Água e Ambiente (Cambróm)
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Continuamos até Pinofranqueado, junto ao rio Los Ángeles,
que além da piscina natural, também nos dá a possibilidade de
um agradável passeio a montante, até à estrada da Sauceda.
Depois visitamos o centro de Documentação de Las Hurdes,
um espaço para a conservação e divulgação da cultura da
zona, antes de seguirmos até Caminomorisco, e passarmos
pela curiosa casa da cultura, também sede do posto de
turismo, que mantém os modelos de construção da comarca.

Continuamos até ao norte, fazendo uma paragem em Cambrón,
cujo centro de interpretação da Água e Ambiente merece uma
visita, pelo menos para apreciar a beleza do lugar onde se situa.
Depois vamos até Vegas de Coria, passando por Cambroncino,
onde viramos pela estrada CC-55, para atravessar o rio Hurdano.

Tradições
La Enramá, Festa de Interesse
Turístico Regional, festeja-se
em Pinofranqueado por volta
do dia 24 de Agosto, e consiste
na união temporária de moços
e moças da terra, para facilitar
futuros noivados: elas fazem
um ramo para o par que lhes
calhe ao azar, e daí advém o
nome da festa. Outra tradição
bastante enraizada
é o Carnaval
Hurdano, que se
celebra
anualment
e numa
localidade
diferente da
comarca.
Carnaval
Hurdano

Notes
P. de turismo Caminomorisco
Tel: 927 435 212
P. de turismo Casares de Hurdes
Tel: 927 676 191
www.centrodocumentacionhurdes.com

Tel: 927 674 133

Sabia que...?
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Pinofranqueado

Estufado de míscaros

O cabrito é muito tradicional: assado, cuchifrito
ou ensopado. Os guisados de feijão também são
populares, assim como os pipos, as sopas de feijão com
couve, batatas meneás, rebujones… e os guisados de peixe
do rio. As saladas, originais, como a de limão, e cogumelos,
que conferem o sabor do bosque a muitos dos pratos típicos,
todos eles regados com um bom azeite D. O. “Gata-Hurdes”.
Para a sobremesa, piñonates, jigus curinus, socochones e licores
de bagaço com mel, medronhos, cerejas, etc..
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Diurético, analgésico,
cicatrizante, antisséptico,
antipirético, sedante,
energético... O mel é o produto
natural conhecido com mais
propriedades. E o de Las Hurdes
é maravilhoso. Multiﬂoral, de
urze, alecrim… não deve deixar
de levar consigo algum um
deles, comercializados pelos
vários produtores locais.

Colmeias
tradicionais
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1953
Erupção de
um vulcão

2001
Impacto de
um meteorito

2003
fortiﬁcação (castro)
vitriﬁcada ou
fundição
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O Vulcão de
Gasco é Lugar
de Interesse
Cientíﬁco,
devido ao
aparecimento
de rochas
porosas de
aspeto
vulcânico que
só surgem ao
serem
submetidas a
um aumento
extremo da
temperatura.
Foram
colocadas
algumas
hipóteses para
explicar este
acontecimento:
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Meander of Malvellido (Martinlandrán)

Viewpoint of Las Estrellas (Casares de Hurdes)

Regressamos a Nuñomoral para continuar o caminho em
direção ao norte, retomando o curso do rio Hurdano, para
passarmos por Asegur e dirigir-nos a Casa Rubia e La Huetre,
onde se encontra o centro de interpretação do Artesanato.
Depois retrocedemos, para continuarmos por Heras e Casares
de Hurdes, parando no miradouro das Estrellas antes de
chegarmos à localidade de Carabusino e seguirmos até Robledo.

A importante rede de
arroios e rios que molda a
paisagem hurdana é um dos
valores mais importantes da
zona: piscinas naturais, meandros
como o de Melero no rio Alagón, ou
os de Esperabán e de Malvedillo; e
quedas d'água como a Miacera em
El Gasco ou Chorrituelo em Ovejuela,
fazem alguns dos postais ilustrados
mais reconhecidos da comarca.

Chhorro de la Miacera (El Gasco)

Sabia que...?

As típicas casas hurdanas, com os seus
telhados de lajes de xisto preto, estão
distribuídas por ruas estreitas e ingremes que se
adaptam, em muitas ocasiões, a um terreno
profundamente desnivelado, o que explica as suas
formas peculiares. Fora do roteiro de Afonso XIII, os
lugares de Ovejuela, Avellanar ou Aceitunilla, conservam
ainda bons exemplares.
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Em Las Hurdes podemos
encontrar vários petróglifos
ou gravuras rupestres que
datam desde a Idade do
Ferro até ao período de
romanização. São 15
sinalizados no total, que
podemos visitar, com
diferentes níveis de
diﬁculdade de acesso.
Descarregue o guia para o
ajudar a descobri-los.
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Guia Arte Rupestre Hurdes
www.mancomunidadhurdes.org/guia/grabados.pdf

Serpenteando pelos meandros do rio Hurdano, vamos passar
por Rubiaco e Nuñomoral, onde nos desviamos a Cerezal,
para seguirmos o curso do rio Malvedillo, até Martinlandrán,
Fragosa e ﬁnalmente El Gasco, onde se encontra o centro de
interpretação da Casa Hurdana. Estes aglomerados têm
ainda bons exemplos da arquitetura tradicional da zona, e o
rio oferece espetaculares vistas dos seus meandros.
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Notas
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Do porto de Robledo, limite provincial com Salamanca, dirigimonos até Riomalo de Arriba, uma povoação da qual vamos ter
uma vista impressionante no miradouro da Carrasquera. Depois
temos Ladrillar, Cabezo e Las Mestas, onde vamos ver o
zimbro reconhecido como Árvore Singular. Finalmente vamos
até Riomalo de Abajo, ao miradouro da Antigua, para
contemplarmos o espetacular meandro do Melero.

Notas
Associação turismo ATHUR
Tel: 927 436 410
http://turismopatanegra.com/las-hurdes/comarca/

GR 10
www.senderosdelsistemacentral.com

ADIC Hurdes
Tel: 927 435 301
www.todohurdes.com

Miradouro da Antigua e meandro do Melero
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Existem mais de 30 percursos pedestres em
Las Hurdes, além da GR 10 que atravessa a zona.
Os mais recomendáveis e melhor equipados são:
Caminho de Afonso XIII (PR-CC 212), La Antigua, Tajos
del Cerezal, Madroña de Guijarroblanco, Verea del Correo,
Lombo de las Viñas, Picos de Altamira, Martinlandrán-Chorro
de la Miacera, Majá Robledo e Verea de los Pescadores.
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Feira Internacional de Apicultura e Turismo:
princípios de Novembro, em Caminomorisco.
Mercado de San Andrés: 30 de Novembro,
desde 1894, em Pinofranqueado; artesanato e
produtos locais e para a matança do porco.
Cogumelos: abundantes por toda a comarca.
Azeitonas: principalmente da variedade
“manzanilla cacerenha”, para a mesa e para o
azeite D.O. “Gata-Hurdes”.

Primavera
Feira Medieval e de Artesanato: ﬁnais de
Abril, em Casar de Palomero.
Matança tradicional hurdana: em Março
ou Abril, cada ano numa localidade diferente,
matança popular do porco.
Percurso pedestre Afonso XIII: em Abril, 22
km entre Casares de las Hurdes e Las Mestas.
Semana Santa: em toda a comarca, e em
Las Mestas a Páscoa de Flores.
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Inverno
Carnaval Hurdano: em Fevereiro, cada ano
numa localidade diferente da comarca.
San Blas: 3 de Fevereiro, em Nuñomoral, bailes
do Ramo e “el Paleo” em honra ao santo.
La Carbochá: 1 de Novembro, dia de Todos os
Santos, com castanhas assadas ao ar livre.
Chorros: quedas d'água, particularmente
espetaculares nesta época do ano graças à
chuva abundante.

Verão
Enramá: 23 de Agosto, em Pinofranqueado;
Festa de Interesse Turístico Regional.
Piscinas naturais: em quase todas as
localidades.
Festa Maior de Las Hurdes: primeiro domingo
de Agosto, cada ano numa localidade,.
“O roubo da Albehaca”: 14 de Agosto, à noite,
em Aceitunilla. Os moços roubam ramalhetes
de manjericão dos vasos das varandas.
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