
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

40° 2'7.41"N  7° 6'50.13"W 

 Rompendo os planos da Meseta sob a forma 

de Inselberge ou Montes-Ilha, ao longo da Beira    

Interior, os granitos marcam a paisagem; 

 

 Relevos acastelados de caos de blocos esculpidos 

pela Natureza ao longo dos tempos.; 

 

 Estes granitos instalaram-se nas rochas já existentes 

há cerca de 300 milhões de anos e foram sendo    

trabalhados pela erosão ao longo dos últimos 250 

milhões de anos. 

Pode-se observar: 

 Inselberg; 

 Geoformas graníticas de pequena e grande escala; 

 Meteorização química; 

 Superfície de aplanação de Castelo Branco; 

 Adaptação urbanística do Homem à geodiversidade; 

 O Geopark Naturtejo possui um vasto e rico Património Geológico, com 

mais de 170 Geossítios, locais de reconhecido interesse geológico, dos 

quais se destacam 16 geomonumentos, que ilustram as principais etapas 

de história geológica dos últimos 600 milhões de anos na região. 

Vindo de Espanha através da Ex/A1 o acesso faz-se a partir da fronteira 
das Termas de Monfortinho por um ramal da CC 214 proveniente de   
Moraleja. 
 
Para quem vem de Sul o acesso faz-se através de Castelo Branco, para 
quem vem de Norte o acesso faz-se através da Lardosa. 
Castelo Branco — Monsanto | N233 — 50km, 1:08h 
Lardosa —Monsanto |  N239 — 39km, 50min 
 
O geomonumento pode ser visitado através dos percursos pedestres: 
 PR 5 – Rota dos Barrocais  
 Extensão: 7km 

 Por entre a Superfície de Castelo Branco surgem os Inselberge graníticos de Mosanto, Moreirinha e 

Alegrios, como que num arquipélago de granito, rodeado por um vasto plano de xisto; 

 Zonas de povoamento milenar onde se evoca história e tradições; 

 No alto do Inselberg de Monsanto, transcende-se o Castelo templário de Monsanto e as ruínas da vila 

medieval, classificados como Monumento Nacional; 

 A meia encosta a Aldeia Histórica de Monsanto e no sopé, a singeleza românica da Capela de S. Pedro 

de Vir-a-Corça, classificadas como Imóvel de Interesse Público.; 

 Através dos trilhos , os apreciadores do turismo de Natureza, bem como qualquer outro tipo de   

visitante encontrarão ciência e património histórico-cultural num espaço natural privilegiado; 
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Mapa dos Inselberge graníticos de Monsanto 

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 

Inselberg granítico 


