
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

39°55'24.25"N  7°14'31.62"W  

 Estrutura tectónica com mais de 300 milhões de anos, 

quando todos os continentes se aproximaram e colidiram 

para formar o supercontinente Pangeia; 

 

  Ainda nos dias de hoje a estrutura tem atividade sísmica;  

 

 Este “degrau” que separa a Superfície de Castelo Branco 

e a Superfície do Alto Alentejo teve origem apenas há 10 

milhões de anos, quando ocorreu a colisão entre            

continentes, responsável pela formação dos Alpes; 

 

 Exemplo de  Falha de desligamento esquerdo Varisca; 

 

 Reactivação como Falha inversa durante a Fase Bética, 

com bela exposição próximo da Senhora da Graça. 

 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. 

 A Falha do Ponsul é uma das mais importantes estruturas geológicas ativas da região; 

 A sua escarpa, materializada por um gigantesco degrau na paisagem, estende-se por  

cerca de 85km em território português e prolonga-se por Espanha, atingindo um     

comprimento total com mais de 120 km; 

 Existem numerosos miradouros privilegiados assinalados de onde se pode                

compreender o efeito desta estrutura tectónica na paisagem, abarcando um vasto   

horizonte até muito para além da fronteira;   

 Nas escarpas do Ródão e de Idanha-a-Nova podem observar-se grifos e                       

cegonhas-pretas em nidificação; 

 Castelos templários, como os de Ródão, de Idanha-a-Nova  e de Penha Garcia. 

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. 
 
A partir da A23: Arneiro e Portas de Ródão (Nisa), Penedo Gordo, Portas do Ródão e Sítio do 
Cobre (Vila Velha de Ródão), Sítio do Castelo em Monforte da Beira (Castelo Branco), Castelo de 
Idanha-a-Nova e Castelo de Penha Garcia (Idanha-a-Nova).  
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Mapa da Falha do Ponsul 

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 

Falha do Ponsul 
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