
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

39°44'5.58"N 7°44'55.76"W 

 O Geoparque 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 historia geológica dos últimos 600 milhões de anos na região. 

 

 Assombrosas paisagens naturais vistas dos miradouros temáticos; 

 O quartzito é uma rocha poderosa nesta região onde é revelada a construção da montanha que o rio 

Ocreza rasgou; 

 Importante área de nidificação de aves de rapina e outras espécies muito importantes como por 

exemplo, o melro azul, a lontra, o grifo, a cegonha-preta, o zimbro, plantas carnívoras, entre outras.; 

 Conheira de Sobral Fernando,-Foz do Cobrão, antiga exploração aurífera romana de aluvião e as  

lendárias galerias subterrâneas que se encontram ao longo da margem direita do Ocreza; 

 Na aldeia de Foz do Cobrão podem-se encontrar antigos profissionais que se dedicavam à exploração 

do ouro e experimentar as técnicas que eles utilizaram por mais de 3000 anos. 

O acesso faz-se a partir da A23 para Vila Velha de Ródão, saída em Alvaiade, 
seguindo a direção de Foz do Cobrão e Sobral Fernando;  
Alvaiade — Sobral Fernando | EM545 e CM 1355 — 7,5km, 15min 
 
O geomonumento pode ser visitado através dos percursos pedestres: 
 PR2 - Segredos do Vale do Almourão e PR6 - Viagem pelos Ossos da 
 Terra, partida de Sobral de Fernando 
 Extensão: 6,5km e 18km 
 
 PR3 -Caminhos do Xisto “Voo do Grifo”, partida de Foz do Cobrão 
 Extensão: 11km 

 Portas de Almourão, local onde o rio Ocreza 

esventrou as fragas quartzíticas (outrora fundos 

oceânicos repletos de vida) intensamente     

deformadas, ao longo do tempo; 

 Sinclinal do Ródão; 

 Orogenia Varisca: deformação tectónica 

(Dobras e Falhas); 

 Canhão Fluvial do Ocreza; 

 Minas de ouro e Fósseis. 
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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 
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