PISCINAS MUNICIPAIS DE ALCANENA
Os hospedes do Hotel Eurosol Alcanena podem
usufruir gratuitamente das piscinas municipais
(contíguas ao hotel).
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Verão na Natureza
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Tel: 249 887 300
E-mail: alcanena@eurosol.pt
Rua José Afonso
2380-092 Alcanena
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Praia Fluvial
e Nascente
dos Olhos de Água
Nos limites do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, as Nascentes do Rio
Alviela oferecem um espetáculo natural ímpar, que a mão humana soube preservar e
valorizar.
É a mais importante nascente cársica do país. Os elevados caudais, a qualidade da água
e a sua proximidade com a cidade de Lisboa valeram-lhe a tarefa de ser a principal fonte
abastecedora da capital desde 1880 até bem próximo da atualidade.
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Salinas
de Rio Maior
As Salinas de Rio Maior situam-se a cerca de 3 km do centro da mesma cidade e
encaixam-se num vale no sopé da Serra dos Candeeiros, em pleno Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros.
Classiﬁcadas como Imóvel de Interesse Público desde Dezembro de 1997, são as únicas
Salinas de interior existentes em Portugal, e as únicas que ainda se encontram em
exploração na Europa.
A primeira referência à sua existência data de 1177, mas pensa-se que o aproveitamento
do sal-gema já seria feito desde a Pré-história.
Rodeadas de vinhas e terras de cultivo, são consideradas como uma maravilha da
natureza, uma vez que o mar ﬁca a 30 km. O sal é vestígio da presença do mar em
épocas remotas. A água, cerca de sete vezes mais salgada que a água do mar, provém
de um poço, após passar por uma jazida de sal-gema.
Para mais informação contactar:
E-mail: geral@salarium.pt.

Eco Parque
Sensorial
da Pia do Urso
Santuário
de Fátima

Trata-se de um espaço rural que foi requaliﬁcado para o turismo, tendo as suas antigas
casas reconstruídas e com a implantação de um parque temático ecológico, com um
percurso pedestre "sensorial", isto é, adaptado a invisuais.
O percurso é composto por várias estações interativas e lúdicas, ao longo do qual é
possível apreciar a ﬂora e a fauna, e diversas formações geológicas - as chamadas "pias"
- onde, aﬁrma-se, antigamente os ursos vinham dessedentar-se, de onde a origem da
toponímia: Pia do Urso.
Tel: +351 244 769 110
E-mail: cultura@cm-batalha.pt

O Santuário de Fátima é local de peregrinação, que faz memória do seu acontecimento
fundante, as aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos. Fátima é considerada “o
altar do mundo” com mais de 5 milhões de visitantes por ano.
Para mais informações contactar:
Tel: +351 249 539 600
E-mail: info@fatima.pt
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Reserva Natural
Paúl do
Boquilobo
Situado a cerca de 7km de Torres Novas, perto da conﬂuência dos rios Almonda e Tejo,
o Paul é uma zona húmida, rica em aves, em particular colónias de garças e anatídeos,
e em ﬂora, destacando-se os maciços de salgueiros, plantas aquáticas e caniçais.
Este “santuário” natural, classiﬁcado como Reserva Natural desde 1980, integra,
igualmente, a Rede de Reservas da Biosfera (UNESCO) e a Lista de Zonas Húmidas de
Importância Internacional (Convenção de RAMSAR) desde 1981 e 1996, respetivamente.
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Monumento
Natural
das Pegadas
dos Dinossauros
Na Serra de Aire, encontra-se a maior extensão de trilhos de pegadas de dinossáurios. A
sucessão de estratos rochosos remonta a um passado de há cerca de 170 milhões de
anos. Nesta jazida, encontram-se alguns dos melhores exemplos de pistas de
saurópodes conhecidas a nível mundial. Esta jazida paleontológica, descoberta a 4 de
julho de 1994 no local de uma antiga pedreira, contém um dos mais antigos registos
mundiais de pegadas de saurópodes, cujas marcas e impressões deixadas na laje de
calcário do Jurássico Médio têm idade superior a 175 milhões de anos. No “parque
jurássico”, com uma área de 60 000 m2, podem observar-se várias centenas de pegadas
organizadas em cerca de duas dezenas de pistas. A jazida encontra-se classiﬁcada
como Monumento Natural.
Encontra-se aberto de terça a domingo, encerrado às segundas-feiras.
Das 10h às 12h30 e das 14h às 18h, exceto ao sábado e domingo em que encerra às 20h

Polje de
Minde
Vulgarmente conhecida como “lagoa de Minde”, esta é a mais importante formação do
género do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e única em Portugal.
Deve a sua formação a um lago, que estaria em comunicação com a Bacia Terciária do
Tejo e para o qual seriam conduzidas as águas. No inverno, esta depressão
transforma-se num imenso lago, alimentado pelas galerias subterrâneas que, a
transbordar, a inundam, por vezes durante vários meses. É um fenómeno raro, de
grande interesse cientíﬁco, constitui, igualmente, um fenómeno natural de beleza
invulgar.

Vila
de Cardílio
Um local de ruinas romanas, que pertencem a uma antiga quinta composta por três
elementos fundamentais: entrada, peristilo e êxedra. Foi descoberto pelo Coronel
Afonso do Paço, em 1962, durante as escavações depararam-se com um conjunto de
alicerces, bases de colunas e pavimentos ornamentados com vários padrões de
“tesselas”.
Está aberto de terça-feira a sábado das 10h às 12h30 e 13h30 às 17h.
Entrada gratuita.
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Centro de
Ciência Viva
do Alviela
Carsoscópio

Castelo de
Almourol
Fortaleza reconstruída por Gualdim Pais, mestre da Ordem dos Templários, em 1171, é o
ícone do Concelho de Vila Nova da Barquinha.

Espaço interativo de ciência e tecnologia integrado na Rede Nacional de Centros
Ciência Viva. Localizado junto à maior nascente cársica de Portugal.

À época da Reconquista integrava a chamada Linha do Tejo, constituindo um dos
exemplos mais representativos da arquitetura militar da época, evocando
simultaneamente os primórdios do reino de Portugal e a Ordem dos Templários,
associação que lhe reforça a aura de mistério e romantismo.

O Geódromo, desaﬁa os visitantes a fazer uma viagem incrível de 175 milhões de anos
para acompanhar a formação e evolução do grande bloco de calcários do Jurássico em
que surge a nascente do Rio Alviela.

A singular localização do Castelo torna-o um dos mais bonitos monumentos do país,
tendo sido considerado Monumento Nacional em 1910.

Tel: 249 881 805

Parque Natural
de Serra de Aires
e Candeeiros

Grutas de
Mira d’Aire
As Grutas de Mira de Aire são umas das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. São as
maiores grutas turísticas do nosso país. A sua extensão atinge já os 11 kms, mas apenas
600 metros podem ser visitados turisticamente.
Na região pode ainda visitar outras grutas de grande beleza natural como: Grutas da
Moeda; Grutas de Santo António; Grutas de Alvados; Grutas das Lapas; Gruta do Algar do
Pena.

O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros é considerado um paraíso para os
amantes da espeleologia que nas suas profundezas poderão descobrir grutas e
algares, com formações surpreendentes esculpidas pela água e pelo tempo. À
superfície, não se avistam rios nem ribeiras e a paisagem é agreste, marcada aqui e ali
por rochas, falhas e escarpas. Apesar disso, a fauna é muito rica e variada,
destacando-se as 18 espécies de morcegos (símbolo do Parque) que encontram o
abrigo ideal nas diversas grutas.
Tel: 249 889 010 | E-mail: geral@cm-alcanena.pt

