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Introdução
Encontramo-nos no sector mais ocidental da província de Cáceres, no cotovelo de
terra extremenha que se adentra em Portugal, formando uma das zonas mais
emblemáticas da Raia, nome vernáculo que por estas terras se outorga à fronteira
luso-espanhola e áreas circundantes. Vamos descobrir dólmenes, fortalezas,
gastronomia raiana, paisagens protegidas de montado e ribeira… e um barco que
navega sem fronteiras.

notas
Posto de Turismo e
Centro de Interpretação
de Valencia de Alcántara
www.valenciadealcantara.es

¿sabia que...?
Um percurso autoguiado
permitir-lhe-á ﬁcar a
conhecer o Bairro
Gótico Judeu. Só
precisa de seguir as
indicações dos
sinais a partir da
Câmara Municipal.
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Sta. María de Rocamador (Valencia de A.)

Portas adinteladas (Barrio Gótico Judío)

Em Valencia de Alcántara visitamos o Bairro Gótico Judeu,
cujas 19 ruas de traçado tipicamente medieval e 266 portas
exteriores de estilo ogival e adintelado fazem do recinto
monumental a judiaria mais extensa de Cáceres. A sinagoga, o
templo arciprestal de Sta. María de Rocamador e o castelofortaleza em que este se integra, compõem um conjunto
reconhecido como Bem de Interesse Cultural perfeitamente
sinalizado e interpretado.
Rumo à Raia: Valencia de Alcántara e o Tajo Internacional

Megalitismo

Gastronomia

Nos arredores, somos surpreendidos por um conjunto
dolménico cuja origem remonta ao Neolítico e ao Calcolítico
(4000-2500 a.C.). É um legado singular, que podemos
atualmente apreciar através de percursos sinalizados. Os da
Zafra, próximo de Valencia de Alcántara; o Mellizo, em Aceña
de la Borrega; ou o da Tapada del Anta, na rota do Molino de
la Negra, são algumas das opções.

A brama

Birding

Construção
de um dólmen
Extração de grandes

1 blocos de pedra
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Megalítico signiﬁca literalmente "grandes
pedras", e refere-se às culturas que usavam
estas pedras para construírem monumentos
funerários há milhares de anos. Existem cerca de cem
dólmenes entre Valencia de Alcántara, Santiago de
Alcántara, Cedillo e Herrera de Alcántara que, juntamente
com os da parte portuguesa, formam um dos conjuntos
mais importantes destas características em toda a Europa.

Percursos

Transporte através
2 de
rolos

Colocação de ortóstatos

3 e pedra de cobrimento

A construção era totalmente

4 tapada com terra e pedras.
Dolmen Mellizo (Valencia de Alcántara)

Entre cristas quartzíticas e bosques, os pequenos lugares à volta
da Raia baseavam a sua economia no contrabando, até ao
abolimento das alfândegas: La Fontañera, San Pedro, El Pino,
Jola, Aceña de la Borrega… Depois de provarmos alguns pratos
tradicionais nalgum dos seus restaurantes, dirigimo-nos a
Marvão, já em Portugal, onde, desde o castelo, temos uma vista
espetacular de toda a região fronteiriça.

notas
Mais informação
www.taejo.eu
www.turismocaceres.org

¿sabia que...?

Sopa de peixe
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Marvão visto desde La Fontañera

O ponto forte é a matança do porco: farinheiras,
faciñeras, mondongas, paios, presuntos... Pratos
típicos, são o frite de borrego (ensopado), a chanfana,
Ajili-mójili ou buche; e os guisados de caça à base de
veado e javali. As sopas de peixe do rio, cuja pesca faz parte
da cultura raiana, são tradicionais, e como não podia deixar de
ser, o bacalhau. Na doçaria, ﬁloses, serradura, joriños ou arroz
com leite denotam uma certa inﬂuência do vizinho Portugal.

Rumo à Raia: Valencia de Alcántara e o Tajo Internacional

Todos os anos na Primavera
celebra-se a rota do
Contrabando, entre os municípios
de Montalvão e Cedillo, seguindo
os passos dos caminhantes que
na escuridão da noite
atravessavam a fronteira com as
suas mercadorias.
http://rotacontrabando.blogspot.com.es
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Megalitismo

Gastronomia

notas
Turismo
en Santiago
de Alcántara
www.santiagodealcantara.com

Percursos

A brama

Birding

O protagonista indiscutível deste percurso é o parque natural do
Tejo Internacional, um espaço protegido transfronteiriço que
começamos a visitar em Santiago de Alcántara e os seus
centros de interpretação do Megalitismo e El Péndere. Em
Santiago, subimos a serra entre matas de adernos e lentiscos,
para contemplarmos as vistas panorâmicas desde o abrigo
rupestre de Buraco; já de regresso à planície, dirigimo-nos aos
dólmenes de Lagunita, os melhor conservados do município.
Ambos os percursos estão sinalizados.

topoguias
Uma das formas mais interessantes de
conhecer o parque natural é caminhando por
um dos dez percursos pedestres oﬁciais. O mais
curto (2,8 km), e possivelmente um dos mais bonitos,
é o de Mari Loza; e o mais comprido é o Caminho
Natural do Tejo (GR 113) que, com os seus 86 km,
percorre o parque longitudinalmente desde Acántara
até à barragem de Cedillo.
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Percursos pelo
Tajo Internacional
www.taejo.eu

Se decidir pôr-se a caminho,
não se esqueça de levar o
topoguia: pergunte por ele
nos centros de informação.
Miradouro no percurso de Geregosa
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Durante a brama, os veados lutam entre si
para defenderem os seus territórios e
conseguirem o maior número de fêmeas, e ao
mesmo tempo emitem constantes e espetaculares
bramidos que ecoam por toda a serra. Especialmente
nas primeiras horas da manhã e nas últimas do ﬁm da
tarde, quando o calor desaparece um pouco, com alguma
sorte podemos ver, e sobretudo ouvir, os grandes machos.
Os dias de máxima atividade da brama são difíceis de
prever, embora geralmente durante o mês de Setembro
seja relativamente fácil observar este acontecimento.
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A serra de San Pedro é a
área protegida mais
extensa da Extremadura
com 115.032 hectares.
Alberga a maior
população mundial de
águia-imperial ibérica e
uma comunidade de mais
de 200 casais de abutrenegro, a colónia estável
mais importante desta
espécie no paleártico.
Más info:
http://laberrea.wordpress.com

Em Herreruela, Salorino, Membrío, Carbajo... somos
envolvidos por um ambiente natural único, entre o parque e a
zona de interesse regional da serra de San Pedro. Recordemos
que estamos numa das áreas da Península Ibérica com melhor
representação de ﬂora e fauna associada ao bosque e mato
mediterrâneo. Um lugar privilegiado para, entre outras coisas,
ver e ouvir a espetacular brama do veado.

A

Sabia que...?

El Buraco (Santiago de Alcántara)

Rumo à Raia: Valencia de Alcántara e o Tajo Internacional

Gastronomia

Megalitismo

Herrera de Alcántara e Cedillo são ancoradouros da
embarcação turística “Balcón del Tajo”. Esta é provavelmente a
melhor maneira de conhecer o coração do parque natural do
Tejo Internacional, tanto na parte espanhola, como em boa
parte da área portuguesa, visto que a navegação sobe também
pelo rio Pônsul, entrando em terras lusas. Uma verdadeira
aventura transfronteiriça para acabar o nosso roteiro.

A brama

Birding

notas
Informação do Tajo/Tejo
Internacional
www.taejo.eu
Birding in Extremadura
www.birdinginextremadura.com
Barco Balcón del Tajo
www.barcodeltajo.com
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As aves são um dos
pontos fortes do Tejo
Internacional e da serra de
San Pedro: águias imperiais e
reais, abutres-pretos e grifos,
cegonhas-pretas, abutres-do-egito
ou águias-de-bonelli são algumas
das espécies que se podem avistar
nestes céus. Qualquer lugar é bom
para praticar esta atividade, mas,
escolhendo um, podemos ir à torre
observatório das Viñas. É necessário
pedir as chaves em El Péndere, em
Santiago de Alcántara.

Percursos

Águia
-imperial
ibérica
Observatório de Viñas
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Festival Celta e Folk "El Magusto": ﬁnais de
Outubro ou princípios de Novembro, em
Carbajo.
A brama ou cio dos veados: em Setembro,
em todo o parque e na serra de San Pedro.
Cogumelos: em todo o território abundam os
cogumelos-dos-césares, boletos, tortulhos...
Os grous: regressam do norte da Europa
para invernarem, alimentando-se nos
montados.

Inverno
Enfariñamiento: Terça-feira de Carnaval,
uma divertida batalha de farinha em Cedillo.
La Mascarrá: carnaval em Herrera de Alc.
La Matanza: entre ﬁnais de Fevereiro e
princípios de Março, em Membrío e outras
povoações, matança popular do porco.
Festas de S. Ildefonso: 23 de Janeiro, é a festa
mais importante de Salorino.
Pombos-torcazes: espetaculares bandos de
dezenas de milhares, nos azinhais e sobreirais.

Primavera
Romaria de S. Isidro: 15 de Maio. Festa de
Interesse Turístico Regional em Valencia de Alc.
Los Mayos e La Cruz de Mayo: princípios de
Maio em Salorino, Membrío e Valencia de
Alcántara. Bonecos de trapo e cruzes de ﬂores.
Aves estivais: regressam para a reprodução:
cegonhas-pretas, abutres-do-egito, etc..
Semana Santa: em todas as localidades.
Rota do Contrabando: ﬁnais de Março,
transfronteiriça entre Cedillo e Montalvão.

Verão
Festival de Folclore: 15 de Agosto em Cedillo.
Festas de São João: solstício de Verão em
Herrera de Alcántara e em Herreruela.
Feiras e festas de San Bartolomé: 23 e 24 de
Agosto, em Valencia de Alcántara.
Corpus Christ: em Junho, em Santiago de Alc.
Boda Régia: princípios de Agosto, em Valencia
de Alc., uma recriação histórica do casamento,
entre a infanta Isabel, ﬁlha dos reis Católicos, e
o rei de Portugal, D. Manuel I em 1497.

Rumo à Raia: Valencia de Alcántara e o Tajo Internacional
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