GEOMONUMENTOS
O Geopark Naturtejo exibe 16 geomonumentos, locais de interesse geológico
de excepção, com grande espectacularidade e monumentalidade. Estes
geomonumento apontam a história geológica do território nos últimos 600
milhões de anos.
Por entre rios, vales, serras e planícies, propomos a descoberta do Geopark
Naturtejo onde a história da Terra ficou marcada nas rochas e nas paisagens.
1. Parque Icnológico de Penha Garcia (Idanha-a-Nova)
2. Monumento natural das Portas de Almourão (Proença-a-Nova/Vila Velha de Ródão)
3. Garganta Epigénica da Malhada Velha (Proença-a-Nova)
4. Minas de Segura (Idanha-a-Nova)
5. Miradouro Geomorfológico das Corgas (Idanha-a-Nova)
6. Inselberge graníticos de Monsanto-Moreirinha-Alegrios (Idanha-a-Nova)
7. Escarpa de falha do Ponsul (Idanha-a-Nova/Castelo Branco/Nisa/Vila Velha de Ródão)
8. Troncos Fósseis de Vila Velha de Ródão (Vila Velha de Ródão)
9. Meandros do Rio Zêzere (Oleiros)
10. Canhões Fluviais do Erges (Idanha-a-Nova)
11.Cascata das Fragas da Água d'Alta (Idanha-a-Nova)
12. Monumento Natural das Portas do Ródão (Nisa/Vila Velha de Ródão)
13. Morfologias Graníticas de Castelo Velho (Castelo Branco)
14. Blocos Pedunculados de Arez-Alpalhão (Nisa)
15. Antigo Complexo Mineiro de Monforte da Beira (Castelo Branco)
16. Mina de Ouro Romana do Conhal do Arneiro (Nisa)

A Rede Europeia de Geoparques conta com 33
geoparques espalhados por 13 países, entre os quais
o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, em
Portugal.
As Redes Europeia e Global de Geoparques, sob os
auspícios da UNESCO, têm como objectivo a troca
de experiências e ferramentas para a conservação,
valorização e divulgação do Património Geológico,
numa perspectiva de desenvolvimento sustentado.
Um geoparque é um território com limites bem
definidos e com uma área suficientemente alargada
de modo a permitir um desenvolvimento sócioeconómico, cultural e ambiental sustentável.

O QUE É UM GEOPARQUE?

Lugares fantásticos, onde a Natureza avassaladora é
celebrada num encontro de culturas perpetuado por
milhares de anos
Uma região onde a Mãe Terra foi particularmente
generosa.
Uma imensidão de tempo revelada no espaço
600 milhões de anos preservados em rochas e
paisagens que se estendem por mais de 4600 km2
O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional é um
território com um Património Geológico de excepção,
com relevante valor científico, educativo e estético,
conjugados com aspectos ecológicos e históricoculturais de forma integrada numa estratégia de
desenvolvimento local sustentável.

GEOPARK NATURTEJO
DA MESETA MERIDIONAL

PATRIMÓNIO GEOLÓGICO

OUTROS PATRIMÓNIOS

O Património Geológico é o conjunto de elementos
geológicos de elevado valor científico, educativo e
cultural, que permitem contar a História da Terra. No
Geopark Naturtejo são inúmeras as ocorrências de
Património Geológico que se distinguem em rochas,
fósseis, paisagens, formas e minas.

Nem só de Património Geológico é feito um geoparque.
O Geopark Naturtejo apresenta uma valiosa
biodiversidade, com diversas áreas de especial interesse
para avifauna, nomeadamente o Parque Natural de
Tejo internacional e as Important Bird Areas. Também,
a flora merece destaque, salientam-se os habitats dos
sítios de Rede Natura: Nisa Lage de Prata, S. Mamede
e Gardunha, as plantas carnívoras, os carvalhais e
azinhais ainda preservados.
O Património Histórico-cultural é também de destacar,
as 2 Aldeias Históricas de Idanha-a-Velha e Monsanto,
as 5 Aldeias de Xisto (Foz do Cobrão, Figueira, Sarzedas,
Álvaro e Martim Branco), os vestígios romanos e
medievais, os castelos templários, os pelourinhos e as
igrejas ocupam um lugar ímpar num imaginário e
multi-milenar que se exprime através de tradições,
festividades e gastronomia.

CONSERVAÇÃO

PERCURSOS PEDESTRES

O Património Geológico é um bem da Humanidade
para as gerações presentes e futuras. Há que preserválo das diversas ameaças a que está permanentemente
sujeito.

Os Percursos Pedestres Geoturísticos permitem
percorrer o território do Geopark Naturtejo. É possível
caminhar pelos trilhos através das paisagens que nos
vão contando a história da Terra.

EDUCAÇÃO
Os Programas Educativos do Geopark Naturtejo
permitem a sensibilização para o Património Geológico
e Ambiental, através de diversas acções adaptadas
aos variados níveis de ensino e programas curriculares
desde o ensino básico ao universitário.

GEOTURISMO
O Geoturismo é uma forma de conhecer o Geopark
Naturtejo e os seus valiosos patrimónios. Existem
diversas rotas que permitem explorar este fantástico
território

Rota dos Fósseis
(Penha Garcia, Idanha-a-Nova) 3 km
Rota das Minas
(Segura , Idanha-a-Nova) 10 km
Rota dos Barrocais
(Monsanto, Idanha-a-Nova) 7 km
Rota da Gardunha
(Louriçal do Campo, Castelo Branco) 17,5 km
Trilhos do Conhal
(Arneiro, Nisa) 9,8 km
Percurso do Orvalho
(Orvalho, Oleiros) 7 km
Viagem pelos Ossos da Terra
(Sobral Fernando, Proença-a-Nova) 18 km
Segredos do Vale de Almourão
(Sobral Fernando, Proença-a-Nova) 6,5 km
Caminhos do Xisto "Voo do Grifo"
(Foz do Cobrão, Vila Velha de Ródão) 10 km

