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Introdução
No centro da reserva da biosfera ergue-se o parque nacional de Monfragüe, Al
Monfrag como lhe chamavam os árabes; o “monte fragoso”, umas das joias
nacionais de bosque mediterrâneo. Vamos visitar o castelo e conhecer a populosa
colónia cheia de vida social dos abutres, em Peñafalcón; e ainda uma ponte
cardinalícia; e uma vila real, fundada para vigiar estas serras, as mesmas que
continuam a dar abrigo às grandes águias.

Notas
P. de turismo Torrejón el Rubio
927 455 292

Sabia que...?
Monfragüe foi declarado
Parque Natural m 1979, depois
de anos de luta do
movimento ecologista,
tornando-se no primeiro
espaço protegido da
Extremadura, e passando à
categoria de
Parque Nacional
em 2007.

60

Posto de turismo de Torrejón el Rubio

Castelo de Monfragüe

Começamos o nosso percurso em Torrejón el Rubio, em cujo
posto de turismo podemos aprofundar a nossa informação
sobre o parque. Aqui entramos na zona protegida,
atravessando as ribeiras do arroio da Vid, com as serras de
Monfragüe e Corchuelas a dominarem o horizonte. A nossa
primeira paragem será no parque de estacionamento, para
subirmos até ao castelo, a pé, e desfrutarmos das primeiras, e
talvez mais espetaculares, vistas panorâmicas do parque.
O monte fragoso: Parque Nacional de Monfragüe

Peñafalcón

FIO

Percurso

Descemos do castelo, e penetramos ainda mais no parque,
fazendo uma paragem no miradouro do Salto del Gitano, de
onde vemos Peñafalcón de uma perspetiva diferente da do
castelo, mas nem por isso menos bonita. Aqui podemos
apreciar o voo dos grifos e identiﬁcar algumas das espécies
emblemáticas do parque, como a cegonha-preta. É
importante levar algum instrumento de ótica, para aumentar
as nossas possibilidades de avistamento.

Peñafalcón
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É este o nome pelo
qual se conhece o bloco
rochoso no desﬁladeiro do
Salto del Gitano, nas margens
do Tejo, e que atua como portão
gigantesco do parque nacional. Os
seus miradouros são, provavelmente,
um dos melhores lugares da
Península Ibérica para avistar aves,
principalmente grifos, com uma
população de quase meio milhar de
indivíduos; e também abutres-doegito, cegonhas-pretas, falcõesperegrinos…

Guie-se

La umbría
Assim é conhecida a face norte
das serras de Monfragüe e
Corchuela, cuja vegetação
contrasta com a da “solana”, a
soalheira face sul: sobreiro,
carvalho-português, zelha, e
cornicabra, com vegetação
rasteira de urze, folhado,
medronho, murta, gilbardeira… É
possível percorrê-la, fazendo o
troço 3 do
percurso
Vermelho,
entre a fonte
do Francés e o
castelo.
Folhado

Notas

Continuamos pela estrada da umbria, paralelos ao rio Tejo,
até à ponte que o atravessa, onde se encontra a fonte do
Francés; a montante vamos ver a ponte do Cardenal, centro
nevrálgico do parque. Aqui podemos visitar os centros de
Interpretação da Natureza e da Água, e recolher mais
informação no centro de receção de visitantes.

Ponte do Cardenal

Birding

FIO (Villarreal de San Carlos)

Sabia que...?
A fonte do Francés deve o seu
nome a Alain Jönsson, um
jovem operador de câmara
francês ,de 22 anos, que
perdeu a vida neste lugar, a 24
de Abril de 1979, quando
tentava resgatar um falcão
que tinha caído nas águas do
Tejo. A fonte rende, desta
forma, homenagem ao seu
ato heroico.
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Em Villarreal de San Carlos celebra-se
anualmente, em ﬁnais de Fevereiro, a Feira
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO), o
acontecimento mais importante destas características no
sul da Europa. Aqui encontram-se proﬁssionais do turismo
de natureza e ornitológico, destinos, fabricantes de material
ótico , instituições, etc.. O programa completa-se ainda com
atividades de natureza e workshops para o público geral.

Centro de visitantes Villarreal
927 199 134
FIO
www.ﬁoextremadura.es

O monte fragoso: Parque Nacional de Monfragüe

Fonte do Francés
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Peñafalcón

FIO

Notas
Parque Nacional Monfragüe
www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

Guie-se

Continuamos o nosso roteiro entrando na estrada dos saltos de
Torrejón, passando pelo “charco del Inﬁerno”, um meandro
espetacular que o rio Tiétar forma aqui, e a fonte dos Trés Caños,
até chegarmos a Tajadilla. Aqui podemos estacionar e usar o
observatório de aves, visto que os acantilados do outro lado do
rio oferecem boas possibilidades de avistar grifos, abutres-doegito, cegonhas-pretas… e com sorte, águias-de-bonelli.

pé

Alzando el vuelo
www.aguilaimperial.org

Birding

Percursos

O percurso de Arroyo
Malvecino e a rota da
Fonte do Francés, ambas
com plataforma de
500 m de
longitude, estão
preparadas para
pessoas com
diversidade
funcional,
mobilidade reduzida e
cegos, com cartazes
em braille e pivôs guia.

Existem três percursos principais para
efetuar a pé no parque, que se podem praticar
completos ou por partes: o percurso “Vermelho”
(10,5 km), desde Villarreal de San Carlos até ao
castelo; o “Amarelo” (8,5 km), desde Villarreal até ao
miradouro da Tajadilla; e o “Verde” (7,5 km), desde o
arroio de Malvecino até ao cerro Gimio. Há ainda outros
percursos periféricos, identiﬁcados também por cores:
Castanho, Cor-de-rosa, Azul, etc..
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Visite...

Rio Tiétar, desde a Higuerilla

Sabia que...?
A águia-imperial ibérica
(Aquila adalberti) é a ave
rapina mais ameaçada da
Europa, habitando
exclusivamente o quadrante
sudoeste da península. É
uma das estrelas
indiscutíveis do parque,
que mantém uma
população
estável de 12
casais
reprodutores
.

Águia-imperial
ibérica
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Continuamos a atravessar a represa, passando pelos miradouros
de Malavuelta, Bácula e Higuerilla, até nos encontramos outra
vez paralelos ao rio e vermos um observatório dedicado à
cegonha-preta, que costuma nidiﬁcar na outra margem, a
poucos metros de aqui. Depois chegamos a Portilla del Tiétar,
outro dos lugares privilegiados para a observação de aves do
parque, onde é muito provável que tenhamos a possibilidade de
ver as majestosas águias-imperiais ibéricas.
Monfragüe é um dos santuários nacionais
para a observação de aves e dos vários
observatórios e miradouros existentes podem-se
avistar espécies como o abutre-preto (400 casais), a
águia-imperial (12 casais), grifo (800 casais), águia-real
(6-7 casais), águia-de-bonelli (6-7 casais), abutre-doegito (30 casais) ou cegonha-preta (30 casais). Mas
também alberga uma interessante comunidade de aves
rupícolas, como o andorinhão-cafre, a gralha-de-bicovermelho, o melro-azul… e ﬂorestais, como o pica-paumalhado-pequeno, o bico-grossudo ou o dom-fafe.
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Sinalização na
fonte do Francés
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Desde a Portilla, avançamos junto a um bonito bosque de umbria,
que depressa se vai transformar num montado de sobreiros,
alguns freixos e azinheiras, até chegarmos ao cruzamento da
estrada de Serrejón. Aqui vamos observar agora a face norte do
parque, formada pelos relevos das serras de Serrejón e Herguijela.

Guie-se

Notas
ATUMON
www.turismomonfrague.com

Sabia que...?

Observatório de cegonha-preta

Portilla del Tiétar
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Uma boa opção para conhecer o parque é
contratar os serviços de alguma das empresas
especializadas que trabalham na zona: percursos
guiados para grupos, em 4x4, ornitológicos, para ver
a brama do veado... E um grande número de atividades,
sobre as quais pode pedir informação na Associação de
Turismo de Monfragüe (ATUMON). Existe também um
serviços de percursos guiados à sexta-feira, sábados e
domingos, que necessita prévia inscrição no centro de
visitantes de Villarreal ou ligando para o 927 199 134.

Não só as aves frequentam
o parque. A comunidade de
mamíferos é também muito
interessante, com a
presença de nutrias, javalis,
gato-montês, ginetas,
sacarrabos e, especialmente,
veados, cuja brama é
espetacular

Veado
em cio

a
un
Fa

Águia-real
Aquila chrysaetos

Grou
Grus grus

Bico-grossudo
Coccothraustes Coccothraustes

Cegonha-preta
Ciconia nigra

Falcão-peregrino
Falco peregrinus

Abutre-preto
Aegypius monachus

Melro-azul
Monticola solitarius

Águia-imperial iberica
Aquila adalberti

Águia-de-bonelli
Hieraaetus fasciatus

Papa-ﬁgos
Oriolus oriolus
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Pica-pau-malhado-pequeno
Dendrocopos minor

Gineta
Genetta genetta

Nutria
Lutra lutra
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