
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

40° 2'31.23"N 7° 0'50.34"W 

 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. 
 
O acesso faz-se através da  A23; para quem vem de Sul saída          
em Castelo Branco, para quem vem de Norte a saída na Lardosa.  
 
Castelo Branco — Penha Garcia | N233 — 57km, 1:15h 
  
Lardosa — Penha Garcia | N233 — 45km, 56min 
  
Partindo da aldeia de Penha Garcia, o geomonumento pode ser 
visitado através do percurso pedestre:  
 PR3 – Rota dos Fósseis 
 Extensão:3 km 
 

 O Parque Icnológico de Penha Garcia remonta 

há 480 milhões de anos, quando a região era 

banhada por um oceano. 

 Nesta região  é possível observar:  

 Fósseis de animais  e vestígios do seu            

comportamento ; 

 Garganta epigénica do Rio Ponsul; 

 Sinclinal de Penha Garcia-Cañaveral; 

 Dobras e falhas tectónicas; 

 Estruturas sedimentares. 

  

 É visível uma sucessão de fundos oceânicos transformados em camadas quartzíticas verticais; 

 Fantásticos vestígios da atividade das trilobites, as Cruziana e outros seres marinhos; 

 As história das gentes e da cultura que está enraizada na Natureza; 

 Castelo templário e moinhos; 

 Açude do Pego. 



www.naturtejo.com 

Parque Icnológico de Penha Garcia 

GEOMONUMENTOS DO GEOPARK NATURTEJO Meseta Meridional 

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 

Mapa do Parque Icnológico de Penha Garcia  


