
Este Outono venha sonhar à Serra de Gata e...

... Explore a região com o maior número de monumentos e aldeias declara-
das conjuntos histórico-artísticos da Extremadura.
... Descubra mais de 186 diferentes espécies de cogumelos nas florestas e 
prados.
... Percorra uma rede de caminhos com um total de 200 quilómetros e que 
cruza cinco vales.
... Procure ouro nas águas de seus rios e riachos.
... Saboreie a paisagem.
... Contemple a fronteira desde a atalaia dos seus quatro castelos e for-
talezas.
... Aprenda novas línguas.
... Vadie pelos sete Conjuntos Históricos e visite tres igrejas monumentais.
... Conheça a única aldeia de colonização que ostenta dois prêmios inter-
nacionais.
... Disfrute do voo e da terra de mais de 7.000 grous.
... Prove o prato mais moderno da história universal da gastronomia.
... Escute os sons dos seus mil e um bosques.
... Descubra o trabalho de seus artesãos.
... Visite o lugar onde nasceu a festa do meio ambiente mais antiga do 
mundo.

Oferecemos-lhe quase quarenta atividades para disfrutar e ter vontade de 
voltar ao descobrir que só em sonhos poderia imaginar como é o Outono em 
Serra de Gata.

Web: www.elotoño.com



24/10/2015
9:00h – Hoyos. 
Consegue recuar no tempo100 anos e passear pelos cenários? 
Com a Serra de Gata, no Outono isso é possível.

Hoyos, um dos sete conjuntos históricos e artísticos da Serra, vai ser o cenário perfeito para o grande mercado de gastro-
nomia e artesanato em que tudo sabe a fogo e campo. Artesoes e produtores ecológicos vão oferecer sabores ancestrais, 
cuidadosamente elaborados à mão e com a sua própria matéria-prima chegarem à sua mesa no melhor momento.

Para esta viagem no tempo não precisa de fechar os olhos, porque nada irá lembrá-lo de que vive na plena agitação do 
seculo XXI. Sacos, fardos, cordas e urze, carros e ferramentas vão criar um ambiente autêntico e vão evocar um mundo 
rural em vias de extinção. 
Os duendes da Serra, que nasceram no coração do Jalama e que ainda vagueiam pelas nossas ruas, não poderão deixar  
aparecer em Hoyos.

Porque somos tradicionais mas também modernos, convidamo-lo a participar das oficinas para aprender a fazer pão e 
produtos de pastelaria tradicional, tão em voga ultimamente.

Poderá voltar a casa carregado de produtos que não se perderam com globalização, produtos que só poderá encontrar na 
Serra de Gata. E para isso organizamos uma série de atividades para as crianças; para que você possa passear e disfrutar 
sem pressa, enquanto as crianças fazem novos amigos nas nossas oficinas, saltam em trampolins ou originais infláveis. 

Se pensou que aqui acabavam os nossos é porque ainda não conhece a força da Serra de Gata.
 
Sabia que na Serra de Gata, existem mais de 186 espécies de cogumelos diferentes? Claro que, como dizem os especialis-
tas sarcasticamente, muitos deles só se comem uma vez. E por isso propomos-lhe procurá-los no campo e depois partici-
par de nossas oficinas de classificação para desfrutar dos cogumelos silvestres muitas vezes.

Programa;

• Abertura do mercado (11:00)
• Caminhada de Micologia da Serra. Oficina de seleção e classificação de cogumelos. (Partida às 10:30 do Polidesportivo de Hoyos) 
não se esqueça de levar roupas confortáveis e sua cesta!!! A caminhada vai acabar no mercado, realizando uma oficina cogumelos 
classificação. (Do pavilhão polidesportivo para o ponto de início do caminho cada pessoa deve trazer o seu carro)
• Oficina para crianças da aldeia "Ensaio e Espetáculo Outono na Serra de Gata, com percussão" (inicio: 11:30 na Casa da Cultura). 
Registro no balcão de informações do Mercado Gastronómico.
• Animação de rua com "os Duendes da Serra de Gata" (12 a 14 horas)
• Atividades participativa de elaboração de pão artesanal. (12-14 horas no mercado de alimentos nas Tendas Multicolor)
• Trampolim para as crianças (11 a 14 horas no Mercado)
• Espetáculo Outono na Serra de Gata (A partir de 13h)
• Oficina participativa de elaboração de pastelaria artesanal. (De 17 a 18:30 no mercado numa Tenda Multicolorida)
• Fotomatic (De 17 a 18 horas no Mercado)
• Animação de rua com "Duendes da Serra de Gata". (De 17 a 18:30)
• Trampolim para as crianças (16 às 18:30 no Mercado)
•Encerramento do festival (18:30)

Registro necessário para a caminhada 
micológica.

 Você pode fazê-lo com apenas 
uma chamada para qualquer um d
estes dois telefones: 
+34 / 927.22.34.15/ 927.24.10.73.



24/10/2015 - A caminhada até o berço do Outono
Inicio: 09:00h  – Robledillo de Gata. 
Robledillo de Gata é um dos sete conjuntos históricos que guarda, entre bosques, a Serra de Gata. 
A sua arquitetura de ardosia, madeira e adobe e as suas ruas sinuosas e íngremes são decoradas com 
cuidado meticuloso de seus habitantes. As suas famosas adegas, os castanheiros dos arredores e as suas 
vinhas de montanha fazem um acabamento perfeito.

A praça da Câmara Municipal, em frente à magnífica igreja de Nossa Senhora da Assunção e da pequena 
cadeia, será o ponto de partida da rota de caminhada que percorre dez quilômetros em uma paisagem cuja 
beleza é difícil de superar. A rota vai subir desde a aldeia até ao nascimento do rio Árrago, um afluente do 
Alagón, ao longo da calçada romana à sombra de carvalhos, medronhos, castanheiros e pinheiros. Na 
nascente do rio poderemos contemplar a grandiosidade do vale do Arrago aos nossos pés.
Inscrição: € 10, que inclui seguros de responsabilidade civil e de acidentes imagens de lembrar, rifa e uma 
comida popular.
Reservas por telefone: 679 42 52 62

24/10/2015 - 7.000 grous voltam a Serra de Gata.
Inicio: 17:00h- Pantano del Borbollón. 
A meio do Outono começam a chegar à ilha do pantano do Borbollón bandos de grous para formar uma 
colonia de 7.000 aves. 
Nesta Zona de Proteção Especial (ZPE) em Santibanez el Alto, partilham casa com patos, gansos, gaivotas 
e corvos-marinhos.
No pântano do Borbollón esta também o clube de vela Barlovento, o segundo mais antigo de Espanha e 
que muitos prêmios internacionais deu à Serra de Gata quando entra água doce.
As margens do pântano é o lugar ideal para assistir ao  vôo dos grous. Propomos três datas para toda a 
família e grandes grupos. Nós oferecemos todo o material necessário para poder ver de perto o voo destas 
aves. Você só tem que trazer o entusiasmo de viver o Outono em Serra de Gata.
Nao é necesario inscrever-se. Só é necessária pontualidade de grou!

24 /10/2015- CON-SENTIDOS. 
Inicio: 20:30h – Acebo.  Igreja da Nossa Senhora dos Anjos..
La Recercada é um grupo musical especializado na interpretação do repertório europeu e espanhol dos 
períodos barroco e clássico, mas também com pequenas incursões na música renascentista, com instru-
mentos originais e critérios históricos de interpretação. Oriundos de Extremadura, o trio têm suas origens 
no desaparecido Ensamble Mille Fiori, um pioneiro em resgatar e difundir a música dos arquivos de 
Extremadura.
Este é o seu primeiro concerto em Serra de Gata e nele se combinaram acordes antigos com os com 
aromas outonais perenes.



25/10/2015 - RUTA BTT.GATA-LA ALMENARA
Inicio: 10:00h – Gata.  

25 DE OCTUBRE - Serra de Gata, outono e ouro
Inicio: 10:30h – Eljas.  

25 DE OCTUBRE - SONES DE LA SIERRA. MALANDANZA
Inicio: 20:00h – Moraleja .
 

31/10/2015 - OURO EM DESCARGAMARIA
Inicio: 10:30h – Descargamaria.  

Descargamaría, abrigada no Vale do Árrago, é Outono puro, à sombra das asas do grande abutre negro, 
que observa os nossos passos desde cima, nos seus voos circulares. 
Berço festa popular ancestral Pino Marro, onde os seus vinhos já foram mencionados por Cervantes no 
seu D. Quixote. Descargamaría está dentro da Red Natura pela enorme valor de sua paisagem.
O ouro do Árrago nada nos rios e esconde-se nas montanhas. Atreva-se a viver a experiência de homens e 
mulheres na década dos a nos 40 e dos anos 50 que viajaram para Sierra de Gata atraídos por suas proprie-
dades de ouro.
O acampamento de São Francisco de Assis-perfeitamente sinalizado entre localidades de Cadalso e 
Descargamaría será o nosso ponto de partida para esta aventura. Acompanhado por um par de cavalos 
para transportar as ferramentas necessárias, os garimpeiros fazem-se ao caminho para as imediações das 
antigas minas de ouro romanas para conhecer as suas origens e. A aventura vai continuar procurar com as 
suas próprias mãos este metal precioso.
 Lugares limitados. Registo gratuito. Reservas por telefone: 679 42 52 62.

31 DE OCTUBRE - AS BORRALLÁS
Inicio: 12:00h – Plaza de la constitución. Eljas.  

Enquanto os Estados criavam fronteiras, os contrabandistas criavam laços. O mercado negro está por trás 
das excelentes relações que existem hoje entre os vizinhos portugueses de Foios e os lagarteiros de Eljas. 
No sopé do Castelo de Rapapelo dá testemunho deste monumento ao “macuteiro,” contrabandista em 
Lagarteiro, variante da Fala, o dialeto local, um Bem de Interesse Cultural.

31 DE OCTUBRE - Grous en Serra de Gata
Inicio: 17:00h – Embalse del Borbollón.  

 00:30 h- Espetáculo de escultura de balões "Pim Pam 
Pum" para as crianças no cinema.
Escultura com Balões: Tema do outono
16:00 h- Receber autoridades e participantes na Plaza 
Mayor de Eljas.
16:15 h- Oferta de coroa de flores no monumento do 
contrabandista (parque do castelo).
16.30 h- Concertos com os grupos:
Lagarteiras Sevillanas (As Ellas), Rancho folclórico As 
Aranhas, Rancho folclórico de Penamacor

Em seguida, degustação de produtos típicos "da Raia" 
tradicionais e as tradicionais castanhas assadas servi-
das com mel e aguardente.



01/11/2015 -Uma caminhada outonal 
Inicio: 09:00h – Trevejo.  
 A caminhada de sete quilômetros e de aproximadamente três horas parte da vila medieval e vai até a 
colina do grande castelo que vigia a paisagem.. Neste ponto, os guias vão instalar ópticas para contemplar 
os tesouros desta vasta paisagem. Neste ponto, os caminhantes vão aprender a história da lendária 
fortaleza antes de continuar seu caminho até a calçada que liga Trevejo e Villamiel que serpenteia entre 
carvalhos e castanheiros e robustos muros de pedra seca.
U momento perfeito para aproveitar o Outono com toda a família em Serra de Gata e caminhar pelos picos 
Las Tres Rayas, Teso Carranco la Parrera.

Inscrição: € 10, incluindo seguro de responsabilidade civil e de acidentes, sorteio e uma grande paelha para 
todos.
Reservas de telefone: 679 42 52 62

07/11/2015 - OURO EM VALVERDE DEL FRESNO
Inicio: 10:00h – Valverde del Fresno.  

Propomos-lhe que regresse aos princípios do século XX para se tornar um verdadeiro garimpeiro de ouro.
Vai viajar pa
ra a bacia de ouro com todas as ferramentas necessárias transportadas por cavalos. Você só deve trazer o 
seu espírito de aventura e nos vamos ensina-lo a conhecer os riachos de ouro. Com traje adequado e 
acompanhados dos nossos cavalos vão experimentar os rios desde um prisma diferente
Lugares limitados.
Reservas por telefone: 679 42 52 62

07/11/2015 y 14/11/2015- TAPA-BUS

07/11/2015 y 14/11/2015 - HABITAT DAS GROUS
Este outono convidamo-lo para vir conhecer um fenômeno único 
que só pode ser experimentado durante alguns meses do ano: 
o avistamento de grous em terra. 
Organizamos assim, dois passeios entre campos e canais, para 
que possa desfrutar deste verdadeiro espetáculo da natureza.
As vagas são limitadas.
Reservas de telefone: 679 42 52 62.

07/11/2015 - ARS NOVA
Inicio: 20:30h – Perales del Puerto.
O Coro de Câmara Ars Nova enche de sons a igreja de Peraliega.
Este coro nasceu em Plasencia, há 25 anos sob a direção de José Neria Manglano, e canta hoje sob a 
direção de Felix Alberto Garcia Hidalgo-Barquero.



14/11/2015 - NIÑO INDIGO
Inicio: 19:00h – Cilleros.

O vocalista de diferentes grupos musicais, Julio Cesar Fuentes volta agora a Serra, desta vez com Niño Indigo 
acompanhado de toda a sua banda. O concerto vai nos trazer surpresas agradáveis e o cantor vai-nos convidar a 
todos a acompanha-lo na canção: "Tu vestido verde", inspirada no nos acontecimentos na Serra no verao pasado.

14/11/2015 - MILO KE MANDARINI
Inicio: 20:30h – Hoyos.
Milo ke Mandarini ("maçã e tangerina", em grego), nasceu em 2008, fruto do interesse de dois jovens de Toledo 
pela música tradicional do Mediterrâneo. Eles viajaram várias vezes para os países do Mediterrâneo oriental 
(como a Grécia, Bulgária e Turquia),investigando in situ estas musicas e os seus costumes e tradições com 
grandes mestres.

08/11/2015 - RUTA BTT- GATA- HOYOS
Inicio: 10:00h – Gata.

A descoberta de um tesouro em bicicleta.
Lugares limitados. Registo gratuito.
Reservas por telefone: 671 70 67 36.

09/11/2015 - GEOCACHING: SANTIBAÑEZ-LOS PAJARES
Inicio: 10:30h – Santibañez.
Propomo-nos a localizar os geocaches escondidos no Bairro da Calzada. Nao importa se tem pouco sentido de 
orientação!  O jogo de Geocaching tem as coordenadas de localização na chave do seu funcionamento. 
O jogo é muito simples e perfeito para grupos ou famílias, porque  o passeio torna-se um divertido jogo coletivo 
ao ar libre.
Só precisa de ter um sistema de GPS no telefone ou baixar um aplicativo geocaching disponível nas lojas iPhone e 
Android.
As vagas são limitadas.
Telefone para reservas. 699 57 67 02.

14/11/2015 - Show Cooking. GastroExperience 360º
Inicio: 12:00h – San Martín de Trevejo.  

San Martin de Trevejo, local de nascimento de Manego, congratula-se com o chamado "Gastroexperience 360", 
um evento gastronómico e de cozinha ao vivo e em directo, acolhidono magnífico castanhal Ojesto, o maior 
bosque de castanheiros da Europa Ocidental, que reunirá na deliciosa igreja Hospedaria da Serra de Gata a 
Juanma Zamorano renomado chef, do restaurante 13 San Anton de Cáceres, junto com reconhecidos cozinheiros 
da serra como Mili Cano de manhega,  chef do Restaurante Os Arcus e Fátima Carrasco, valverdenha e chef do 
restaurante Casa Laura, ambos os restaurantes referentes gastronômicos da região. Além disso, o evento 
contará com a colaboração do jovem chef Aitor Sanchez, natural de Acebo que tem vasta experiência com fogões, 
e Tito Cano, o primeiro mestre cortador de presuntos da Serra. Todos eles compartilham suas habilidades 
culinárias com o público e demonstrar ao vivo o seu bom trabalho neste espetáculo para os sentidos.



22/11/2015 - LIGHT SHOW. 
Inicio: 18:30h – Vegaviana.

22/11/2015 - ROTA: Entre rios e Florestas
Inicio: 09:00h – San Martín de Trevejo.
um íntimo passeio que parte da estrada romana que nasce em San Martin de Trevejo, um dos sete conjuntos 
histórico-artísticos da Serra de Gata e local de nascimento de “manhego”, variante da “fala” (dialeto local), outro 
bem de Interesse Cultural da nossa serra.

Inscrição: € 10, que inclui seguro de responsabilidade civil e de acidentes, imagens para lembrar, rifa e almoço 
popular.
Reservas por telefone: 679 42 52 62. 

21/11/2015 - FERIA DE GASTRONOMIA E ARTESANATO
Inicio: 9:00h – Acebo

A descoberta de um tesouro em bicicleta.
Lugares limitados. Registo gratuito.
Reservas por telefone: 671 70 67 36.

21/11/2015 -A SERRA MAGICA DE JORGE LUENGO
Inicio: 17:00h – Vegaviana.
O ilusionista das estrelas regressa  à Serra de Gata para  surpreender-nos a todos.
O mago dos magos visita nesta ocasião Villasbuenas de Gata com o seu espetáculo Serra de Gata Magica.


