
Atrativos da Visita 

Como Chegar 

Interpretação Geológica 

39°38'27.05"N   7°41'2.22"W 

 As Portas de Ródão correspondem a uma grande     

incisão de 260 metros de profundidade, onde o Tejo 

atravessa a Serra das Talhadas; 

 

 O encaixe do rio Tejo no seu vale terá avançado à    

velocidade de apenas 10 cm por cada 1000 anos, nos 

últimos 2,6 milhões de anos; 

 

 As falhas tectónicas esculpiram o seu leito                 

perpendicularmente à orientação dos relevos           

quartzíticos das serras de Talhadas e Perdigão; 

 

 Vestígios fósseis dos últimos elefantes das florestas que 

povoaram a Europa, na Foz do Enxarrique; 

 

 6 terraços fluviais testemunham a evolução do Vale do 

Tejo e algumas das mais antigas evidências de           

ocupação humana em território nacional. 

 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. 

O acesso é feito pela A 23 com saída em Alvaiade  
Alvaiade — Vila Velha de Rodão | N241 —7km, 14 min 
 
O geomonumento pode ser visitado através do percurso pedestre: 
  

 PR1 – Rota das Invasões | Extensão: 8km 

 PR4 --Trilhos do Conhal, a partir do Arneiro, | Extensão: 9,8km 

 As “Portas de Ródão” constituem o ex-libris natural de Vila Velha de Ródão e Nisa, onde o Tejo, o mais 

importante rio da Península Ibérica, é o cruzamento físico do rio com a serra; 

 Este geossítio está classificado como Monumento Natural, pelos seus valores Geológicos (garganta 

epigénica de Ródão), Paisagísticos (Serra das Talhadas, sítio Natura 2000 Serra de S. Mamede),        

Arqueológicos (Conhal do Arneiro e Foz do Enxarrique, Imóvel de Interesse Público), Históricos 

(conjunto do Castelo de Ródão, Imóvel de Interesse Público) , Biológicos (flora autóctone - zimbro, 

amial azinhal); 

 A colónia de grifos, que nidifica nas escapas e que constitui a mais representativa em território        

nacional; 

  Variadas comunidades biológicas rupícolas, nomeadamente 116 espécies de aves; 

 Arte Rupestre do Vale do Tejo, mais de 10000 gravuras existentes. 



www.naturtejo.com 

Monumento Natural das Portas de Rodão 

Vila Velha de Rodão | Nisa 

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 

Mapa do Monumento Natural das Portas de Rodão 
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