
Visita técnica com o Turismo de Portugal ao território do PNTI 

                        
 

 

Enquadramento 

No seguimento do contacto da senhora Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho e da reunião 

tida com a Arq. Leonor Picão no passado dia 12 de Setembro, ficou programada uma visita ao território do 

Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI) por parte do Arq. Fernando Teixeira. 

Com esta visita pretende-se dar a conhecer alguns pontos de interesse do Parque Natural do Tejo 

Internacional, pensar num modelo de colaboração com o Turismo de Portugal e em particular nos possíveis 

projetos futuros. 

A visita terá início no concelho de Vila Velha de Ródão, onde decorrerá uma reunião de enquadramento e 

seguirá com uma visita de campo, passando pelas aldeias dos Lentiscais, Malpica do Tejo, Monforte da Beira, 

Rosmaninhal e Segura. Pretende-se terminar com uma reunião de avaliação da visita e definição dos próximos 

passos. 

Pretende-se que a visita seja acompanhada pelos técnicos dos 3 municípios no seu território. 

 

Participantes: Fernando Teixeira (Turismo de Portugal), João Neves (IPCB); Madalena Martins (Projeto 

Piloto do PNTI); Responsáveis designados pelos municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 

Ródão; técnicos da Quercus (aquando da visita ao Monte Barata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visita técnica com o Turismo de Portugal ao território do PNTI 

                        
 

Programa 

7 de outubro 

11h00- Ponto de encontro Vila Velha de Ródão- reunião de enquadramento. 

Durante a manhã- visita aos pontos de interesse de Vila Velha de Ródão e Perais  

13h30- Almoço  

Durante a tarde- visita aos pontos de interesse de Lentiscais, Malpica do Tejo Monforte da Beira,  

17h30- Fim da visita 

 

8 de outubro 

9hoo- Ponto de encontro no Rosmaninhal 

Durante a manhã- visita aos pontos de interesse de Rosmaninhal e Segura 

13h00- Almoço  

Durante a tarde- visita aos pontos de interesse de Salvaterra do Extremo 

16h30- Reunião de avaliação da visita e definição dos próximos passos 


