
“Entre 
montanhas 
e cerejeiras“

Entramos no vale pela estrada N-110, até nos afastarmos em 
direção à localidade de Casas del Castañar, onde vamos 
encontrar as primeiras amostras da típica arquitetura popular da 
zona. Continuamos a subir, passando por Cabrero, até 
chegarmos a Piornal, a localidade extremenha situada a maior 
altitude (1175 m), conhecida pelos seus extensos cultivos de 
cerejeiras e, como não podia deixar de ser, por “Jarramplas”.

Começamos nesta ocasião em Plasencia, cidade monumental, 
conhecida como a capital do Jerte, cuja importância histórica 
destaca o notável património (ver roteiro Plasencia, pág. 16). No 
posto de turismo de Santa Clara, junto à catedral, propõem-
nos diferentes alternativas para conhecer a cidade: o roteiro 
das Muralhas, o dos Escudos, os Conventos, etc.. A “Isla” é 
outra das peculiaridades da cidade, uma zona verde rodeada 
pelas águas do Jerte, que pode ser o ponto de partida do nosso 
percurso por este maravilhoso rio.

Jarramplas

Entre montanhas e cerejeiras: Valle del Jerte

Percursos pedestres
www.senderosdelsistemacentral.com 
Hotel-balneario Valle del Jerte
www.balneariovalledeljerte.com 
927 633 000

Notas

GastronomiaSeja água Cerejeira em flor Reserva Natural Ative-se 

Notas

No vale do Jerte abunda 
a água: canhões, lagoas, 

quedas d'água e cascatas, 
canais… São poucas as localidades 

que não têm piscinas naturais de 
águas gélidas  dos seus desfiladeiros ou 
do próprio Jerte, ideais para apaziguar 
o calor. E temos até o hotel termal Valle 
del Jerte, no perímetro de Valdastillas, 
onde  podemos  de s f ru tar  de 
tratamentos termais e spa.
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Introdução

Atravessando o curso do rio Jerte, penetramos no vale Cereza, um dos lugares mais 
característicos do norte da Extremadura e, sem dúvida, com maior personalidade. 
Entre montanhas, vamos conhecer as tradições e paisagens desta bonita comarca 
que nos surpreende com a sua vegetação, a abundância de água e acervo agrícola, 
que a transformou num referente internacional com o seu produto mais conhecido, a 
cereja picota.

São muito típicos os ensopados e assados de 
cabrito, os enchidos e os famosos tasajos (fatias de 

cabra, e também de vitela ou porco, temperadas com 
pimentão, alho e sal, e posteriormente secas). As batatas 

revolcas são também populares, as sopas canas e as de 
tomate, as migas e as famosas trutas do Jerte, fritas ou em 
escabeche. E obviamente a cereja picota, protagonista anual 
das Jornadas Gastronómicas nos meses de Junho e Julho.
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Arquitetura em Navaconcejo Truta comum (Salmo trutta)

Entre montanhas e cerejeiras: Valle del Jerte

www.plasencia.es
 Posto de turismo municipal 

Tel: 927 423 843

Na primeira terça-feira de 
Agosto celebra-se na praça 

de Plasencia a Festa de 
Interesse Turístico 
Regional “Martes 
Mayor”, com um 

mercado tradicional 
de frutas e legumes, 

artesanato e 
concurso nacional de 

tamborileiros.

Tamborileiro

Agora descemos até Valdastillas, mas paramos uns 2 km antes, 
para visitarmos a espetacular queda d'água de Caozo no 
desfiladeiro Bonal, ao qual acedemos por um caminho asfaltado 
à nossa direita. Já na localidade, vamos encontrar bons exemplos 
da arquitetura “entramada” (com estrutura de madeira à vista), 
que vamos continuar a apreciar enquanto subimos o vale, 
nomeadamente na seguinte paragem: Navaconcejo, onde 
podemos passear pela rua Real, antiga artéria local, rematada 
com um bonito cruzeiro.

Nos dias 19 e 20 de Janeiro, em 
Piornal e em honra a São 
Sebastião, celebra-se o 
“Jarramplas”. Declarada como 
Festa de Interesse Turístico 
Regional, é um referente de 
identidade da povoação e uma 
das celebrações mais 
surpreendentes que se possam 
presenciar: Jarramplas, 
totalmente coberto 
por fitas coloridas 
e uma máscara 
demoníaca, 
percorre as 
ruas da 
localidade, 
tocando o 
tambor, 
enquanto a 
população lhe vai 
atirando nabos. 

Valle del Jerte
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Sabia que...?

As localidades de Barrado e 
Casas del Castañar conservam 
árvores centenárias declaradas 
Singulares. Na primeira, o 
carvalho da Solana; e na 
segunda, os castanheiros de 
Escondelobos, da fonte das 
Escobanchas e do Realengo. 
Em ambos os casos, os 
percursos estão sinalizados e 
homologados. 

Sabia que...?
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Finalmente chegamos a Tornavacas, última paragem do 
nosso roteiro. A localidade tem uma forte tradição pecuária 
vinculada à transumância, visto que desde as terras fronteiriças 
castelhanas de Ávila, a passagem pelo passo de montanha da 
povoação é obrigatória. Vale a pena continuar a subir até aos 
1274 m, pois oferece uma vista panorâmica impressionante de 
todo o vale, enquadrado entre as serras de Tormantos e Béjar.

A povoação de Jerte é o nosso próximo destino, embora seja 
recomendável desfrutar antes da reserva natural da Garganta 
de los Infiernos, em cujo centro de interpretação nos darão 
informação sobre a forma de a visitar. Quanto à localidade, 
apresenta o mesmo tipo de arquitetura popular de estrutura de 
madeira, sobretudo no bairro de los Bueyes, na rua Coronel 
Golfín e na praça da Independencia e arredores.

Posto de turismo
Cabezuela del Valle

www.turismovalledeljerte.com
927 472 558

O nosso roteiro continua em Cabezuela del Valle, localidade 
declarada como Conjunto Histórico, cujas ruas estreitas 
mostram uma arquitetura popular de estrutura de madeira de 
castanheiro, carvalho e adobe. É precisamente numa casa 
representativa deste estilo de construção que se situa o museu 
da Cereja, uma visita obrigatória se queremos compreender a 
relevância deste cultivo em todo o vale.

O momento de maior afluência turística e, 
provavelmente, o mais conhecido a nível 

nacional, é o da floração da cerejeira, que “pinta” o 
vale de branco quase na sua totalidade. Costuma 

demorar uns dez dias, entre meados de Março e princípios 
de Abril, segundo as condições do clima, e durante esse 
período realizam-se festejos, provas, percursos, etc.. É 
reconhecido como Festa de Interesse Turístico Nacional.

Cere
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A Garganta de los Infiernos é o espaço 
protegido mais importante do vale e um dos 

mais destacados da Extremadura, pois é a única 
Reserva Natural. Com os seus 6927 hectares, é o 

habitat de espécies autóctones como a truta, 
o melro, o bútio-vespeiro ou a cabra-
montês. Tem vários percursos marcados, 
para fazer a pé ou em BTT, embora o 
lugar mais reconhecido e visitado seja 
as “marmitas de gigante” de los 
Pilones, que se tem que subir a pé.

Res
erv
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O vale do Jerte, e em particular a Garganta de 
los Infiernos, oferecem várias formas de lazer na 

natureza: percursos pedestres, passeios a cavalo ou 
em carros elétricos, descida de barrancos, canoagem, 

BTT… Na associação de empresas turísticas TUJERTE 
poderão informá-lo de todas elas. Não hesite e… ative-se!!

Ativ
e-

se
 

“Otoñada”: ocres, amarelos e vermelhos, de 
castanheiros, carvalhos e cerejeiras enchem as 
ladeiras do vale.
Santa Lucía: em Valdastillas, a 13 de Dezembro.
Cogumelos: abundantes em variedade e 
qualidade em todo o vale.
San Lucas: 18 de Outubro, em El Torno ("Ya 
viene S. Lucas el Pijotero, que nos llena la casa 
de forasteros" )

Festa da Cerejeira em Flor: de meados de 
Março a princípios de Abril, todos os anos em 
duas povoações do vale.
Noite do Fogo: 2 de Maio, em Tornavacas, 
grandes fogueiras nas ruas.
Trutas: com a Primavera, começa a época de 
pesca no Jerte e nos seus desfiladeiros. 
Semana Santa: em toda a comarca. Em 
Cabezuela, a queima do Judas.

Martes Mayor: primeira terça-feira de Agosto, 
em Plasencia, mercado e folclore.
Piscinas naturais: em todo o vale, a melhor 
maneira de refrescar o Verão.
Festival Internacional de Música Folk: em 
Plasencia, no último fim-de-semana de Agosto.
Jornadas Gastronómicas: da cereja picota, em 
Junho e Julho, como parte dos atos da 
“Cerecera”.

Outono

Primavera

Jarramplas: 19 e 20 de Janeiro, em Piornal.
El Taraballo: 20 de Janeiro, em 
Navaconcejo.
Calbotes: 1 de Novembro, dia de Todos os 
Santos, é típico no vale ir ao campo fazer 
“calbotes” (assar castanhas). 
Neve: os cumes das serras, e muitas vezes o 
vale, ficam cobertos de neve. Um paraíso 
para os amantes do montanhismo.

Inverno

Verão

Notes

Museu da Cereja (Cabezuela del Valle) Los Pilones (Garganta de los Infiernos)

Associação TUJERTE
www.vallecereza.com
http://vcereza.blogspot.com.es
SOPRODEVAJE
www.valledeljerte.net
Denominação de Origem 
Protegida “Cereza del Jerte”
www.cerezadeljerte.org

Notas

Jerte O vale visto desde o passo de montanha

Leito rochoso

Corrente

Obstáculo

Material de arraste

Marmita de gigante

As “marmitas 
de gigante” 
ou "pilões" 
são cavidades 
originadas 
pela erosão 
fluvial sobre o 
granito. A 
Garganta de 
los Infiernos 
conta com 
vários “poços” 
ideais para 
um bom 
banho.

O ideal para ver as mais de 
um milhão de cerejeiras em 
flor no vale é fazer um 
percurso por todas as 
povoações. Uma boa opção 
é o miradouro da Memoria, 
subindo a El Torno. Um 
pouco mais acima, a própria 
localidade, e depois 
Rebollar, também 
proporcionam magníficas 
vistas panorâmicas da 
comarca.     
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