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As cinco jóias mais valiosas do património da Meseta
Meridional
Icnofósseis de Penha Garcia
Idanha-a-Nova
Estão no Vale do Pônsul, onde, entre as fragas de xisto e granito, existem
vestígios daquilo que foi a existência de vida há 480 milhões de anos. Tratase de marcas da actividade do dia-a-dia de organismos marinhos, que
pertencem ao período Ordovícico Inferior. São imagens em forma de
serpente fossilizadas na época de formação da crusta terrestre, quando esta
região fazia parte de um vasto mar de águas pouco profundas, onde
proliferavam os organismos que viriam a dar horigem aos seres que hoje
dominam os mares.
Portas de Almourão
Pronça-a-Nova/Vila Velha de Ródão
Existe aqui uma deformação tectónica. No estradão que vai de Sobral
Fernando a Carregais, vêem-se no caminho do talude as dobras assimétricas
e apertadas que revelam as tensões a que foram sujeitos os quartzitos. Esta
região foi apanhada por uma grande colisão continental que se iniciou há
380 milhões de anos, com sedimentos depositados nos oceanos 600 milhões
de anos antes de serem apertados por placas tectónicas. Junto ao rio,
encontram-se skolithos - tubos domiciliários de vermes poliquetas ou
foronídeos marinhos que ficaram fossilizados na rocha. Há vestígios do que
foi o sítio há 500 milhões de anos.
Inselberg Granítico de Monsanto
Idanha-a-Nova
O Inselberg, ou monte-ilha, de Monsanto é um dos exemplos da paigagem
granítica que se encontra no norte e sul do país. O monte-ilha de Monsanto
surge numa vasta planície. A aldeia desde cedo foi habitada, no sentido de
incrementar a defesa desta região aplanada, com a população a estabelecer
uma relação muito próxima com as enormes bolas graníticas. Construiu a
aldeia
em cima das rochas.
Garganta epigénica das Portas de Ródão
Nisa/Vila Velha de Ródão
Aqui, o rio Tejo corre por entre gigantes quartzíticos pré-históricos, numa
paisagem soberba. Trata-se de uma incisão de 260 metros de profundidade,
onde se vêem as marcas do que foi o processo que levou ao que é hoje este
rio - que teve início há 2,6 milhões de anos, por erosão remontante de um
sistema fluvial Atlântico. O que explica o traçado epigénico do rio nas Portas
de Ródão? É que aqui o sistema fluvial terá avançado à velocidade de dez
centímetros por cada mil anos. Nesta zona, cruzam-se quatro grandes
acidentes tectónicos.
Mina de ouro romana de Conhal de Arneiro
Nisa
Surge imediatamente a jusante das Portas do Ródão, com a sua paisagem
ligada ao que foi o processo de formação do rio Tejo. O Conhal do Arneiro
coincide com um local onde as populações começaram a extrair ouro. Os
primeiros a fazê-lo foram os romanos. No jargão técnico, é uma "arrugia" de
ouro que terá resultado do desmonte gravítico dos depósitos sedimentares
detríticos, por acção hidráulica.
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que não são mais do que marcas do que foi o choque entre
dois continentes há
400 milhões de anos
Rotas das Minas de Segura
Idanha-a-Nova
Viagem pelo antigo Couto Mineiro de Segura, de onde se extraiu lítio,
estanho, zinco, tungsténio, entre outros.
Miradouro geomórfico
das Corgas
Proença-a-Nova
Marcas dos efeitos causados aqui do choque entre dois continentes há 240
milhões de anos, da qual resultou na altura a cordilheira Varisca
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Escarpa de falha do Pônsul
Nisa/Vila Velha de Ródão/Castelo Branco/Idanha
A falha do Pônsul é um estrutura tectónica com mais de 300 milhões de
anos, com acidente topográfico de 120 quilómetros
Tronco fóssil de Perais
Vila Velha de Ródão
Grande fragmento de tronco petrificado. Este tronco fóssil tem 1 metro de
diâmetro e uma idade superior a
5 milhões de anos
Meandros do rio Zêzere
Oleiros
Paisagem marcada pelos processos de degradação climática que deram
origem ao período de glaciação em que vivemos
Canhões fluviais do Erges
Idanha-a-Nova
Paisagem do rio Erges, onde os efeitos da erosão formaram três gargantas
numa curta distância
Cascata das Fragas
da Água d"Alta
Oleiros
São 50 metros de desnível vencidos por uma sucessão de três véus de água
turbulentos e crepitantes

PROJECTOS

Concurso IP
Bolsas de Ciência
Eixo Atlântico
Painel Público/IDC
Troféu Público/RTP
Público na Escola
Público/Gradiva
Nós
Contactos
Ficha Técnica
Os nossos Sites
As nossas edições

Morfologias graníticas
de Castelo Velho
Castelo Branco
Formas graníticas que a água moldou. Na serra da Gardunha, á um colosso
de granito que se ergue sobre o vasto plano de Castelo Branco, atingindo
1227 metros na sua maior altitude
Blocos pedunculados
de Arez-Alpalhão
Nisa
Estranhas formas nos granitos, com algumas pedras semelhantes a
cogumelos
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Complexo mineiro
de Monforte da Beira
Castelo Branco
Vestígios que indicam a presença de um povo mineiiro durante a II Idade do
Ferro (sécs. IV-II a.c)
Geoparque da Naturtejo prevê 50 milhões de euros em investimentos
O que é um geoparque?
Hotelaria prevê chegar às cinco mil camas
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