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IDANHA-A-NOVA

Situado no Centro de Portugal, o concelho de Idanha-a-Nova está
tão perto de Lisboa, como do Porto ou de Madrid. Terra de sabores,
história e cultura, Idanha é também fértil em património natural,
criatividade e inovação, disseminados por quase 1500 km2 de
território.
Esta é a terra que convidamos a visitar: a primeira Bio-região em
Portugal, onde se semeia tradição e se colhe inovação.

In the centre of Portugal, the municipality of Idanha-a-Nova is as close
to Lisbon as to Porto or Madrid. Land of flavours, history and culture,
Idanha is a natural heritage, creativity and innovation fertile land,
spread by an almost 1500 km2 territory.
This is the land we invite you to visit: the first Ecoregion in Portugal,
where tradition is sown and innovation is harvested.
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IDANHA-A-NOVA, BIO-REGIÃO
IDANHA-A-NOVA, ECO-REGION
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Ao integrar a Rede Internacional das Eco-regiões (IN.N.E.R),
Idanha-a-Nova consolida a sua estratégia de desenvolvimento,
assente numa gestão sustentável dos recursos endógenos e num
modelo biológico de produção e consumo.

As a member of the International Network of Eco-Regions (IN.N.E.R),
Idanha-a-Nova consolidates its development strategy, based on the
sustainable management of endogenous resources and on a biological
model of production and consumption.
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GEOPARK NATURTEJO | UNESCO
NATURTEJO GEOPARK | UNESCO

Idanha-a-Nova integra o Geopark Naturtejo, um vasto território
com 5000 km2. Inserido na Rede Mundial de Geoparques da
UNESCO, conta a história de 600 milhões de anos de vida na Terra.
Não deixe de visitar o Parque Icnológico de Penha Garcia e os
“montes-ilha” de Monsanto. Escolha um dos percursos pedestres
marcados e sinta-se em plena comunhão com a natureza. Ciclismo
ou escalada são outras opções.

Idanha-a-Nova is part of the Naturtejo Geopark, a wide territory
with 5000 km2. Member of the UNESCO Global Geoparks Network,
it explains the story of 600 million years of life on earth. Be sure you
don’t miss the Ichnological Park of Penha Garcia and Monsanto’s
Inselberg. If you choose one of the marked walking trails, you will feel a
deep communion with nature. You may also choose cycling or climbing.
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RESERVA DA BIOSFERA | UNESCO

BIOSPHERE RESERVE | UNESCO

PARQUE NATURAL DO TEJO INTERNACIONAL

INTERNATIONAL TAGUS NATURAL PARK

A sul do concelho de Idanha-a-Nova, o Parque Natural do Tejo
Internacional, que integra a Rede Portuguesa de Reservas da
Biosfera da UNESCO, é um santuário de biodiversidade, onde é
comum observar-se espécies animais raras ou em vias de extinção,
como águias, abutres ou grifos. O Centro de Biodiversidade de
Segura apresenta de forma interativa esta pérola ambiental.

The municipality of Idanha-a-Nova is bordered to the south by the
International Tagus Natural Park, which belongs to the UNESCO
Portuguese Biosphere Reserves Network. It is a biodiversity sanctuary,
where bird-watching rare or endangered species, like eagles, vultures
and griffon vultures is a common practice. At the Biodiversity Centre of
Segura this environmental jewel is presented in an interactive way.
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IDANHA, CIDADE CRIATIVA DA MÚSICA | UNESCO
IDANHA, CREATIVE CITY OF MUSIC | UNESCO

Boom Festival, Salva a Terra e Fora do Lugar - Festival
Internacional de Músicas Antigas são eventos incontornáveis destas
terras raianas, mas a música acompanha o dia-a-dia de Idanha,
funcionando como elemento identitário e pilar de desenvolvimento
económico e social. Por isso, Idanha-a-Nova foi reconhecida como
Cidade Criativa da Música pela UNESCO e tem o Adufe como
símbolo maior da sua riqueza musical.

Boom Festival, ‘Salva a Terra’ and ‘Fora do Lugar’ - Early Music(s)
International Festival are unmissable events, but music has also a
day-to-day presence in this borderland, playing an identity element
role. Furthermore, music works as an economic and social development
factor. Idanha-a-Nova has therefore joined the UNESCO Creative
Cities of Music Network and the ‘Adufe’ tambourine is the highlight of
its musical wealth.
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MISTÉRIOS DA PÁSCOA

EASTER MYSTERIES

Conjunto de manifestações de religiosidade popular ligadas ao
ciclo quaresmal e pascal, vivenciadas ao longo de 90 dias em
todo o concelho, desde a Quarta-Feira de Cinzas ao Domingo de
Pentecostes.

Popular expressions of religious beliefs that occur during Lenten and
Easter cycle, experienced throughout 90 days all over the county, from
Ash Wednesday to Pentecost Sunday.
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ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL
‘ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL’ NETWORK

MONSANTO E IDANHA-A-VELHA

MONSANTO AND IDANHA-A-VELHA

Rica em lendas e tradições, a Aldeia Histórica de Monsanto é uma
referência turística mundial. É fascinante a forma engenhosa como
as casas tiram partido dos penedos graníticos.
Idanha-a-Velha, por ser um verdadeiro museu a céu aberto, ocupa
um lugar incontornável no contexto das estações arqueológicas
do país. Esta Aldeia Histórica está classificada como Monumento
Nacional.

Monsanto, a historical village full of legends and traditions, is a
world tourism reference. The ingenious way of building houses,
taking advantage of the granite rocks, is fascinating. Idanha-a-Velha,
classified as a National Monument, is a true open-air museum.
Therefore, it occupies an inescapable place among the Portuguese
archaeological stations. Both Monsanto and Idanha-a-Velha are
members of ‘Aldeias Históricas de Portugal’ Network.
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REDE MUSEOLÓGICA
MUSEOLOGICAL NETWORK

Existem alguns pontos essenciais para conhecer o património
natural e histórico-cultural do concelho: o Centro Cultural
Raiano, na vila de Idanha; o Museu S. Pedro de Alcântara e o
Parque Icnológico, em Penha Garcia; o Lagar de Varas, o Pavilhão
Epigráfico e a Sé Catedral, em Idanha-a-Velha; o Castelo de
Monsanto; o Centro de Biodiversidade de Segura; e o Núcleo dos
Lagares de Azeite de Proença-a-Velha.

There are some key points for a deeper understanding of Idanha’s
natural, historical and cultural heritage: ‘Centro Cultural Raiano’, the
cultural centre in Idanha’s village; the ‘S. Pedro de Alcântara’ Museum
and the Ichnological Park, in Penha Garcia; the ‘Lagar de Varas’, the
Epigraphic Building and the Cathedral, in Idanha-a-Velha; Monsanto’s
castle; the Biodiversity Centre of Segura; and the Olive Oil Centre, in
Proença-a-Velha.
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TERMAS DE MONFORTINHO
MONFORTINHO THERMAL SPA

As Termas de Monfortinho são famosas pelas virtudes terapêuticas
das suas águas, ótimas para a saúde. Também possuem serviços de
spa direcionados para o repouso, bem-estar e beleza.

The thermal waters of Monfortinho are recognised for their therapeutic
effect. Besides booking a thermal bath, you can also enjoy a thermal
spa or wellness spa programme. It is the right place to rest and relax.
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ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO
ACCOMMODATION AND RESTAURANTS

Um pouco por todo o concelho, existem inúmeras unidades
hoteleiras, desde hotéis a casas de campo, disponíveis para o
acolher, durante todo o ano. São também muitos, os restaurantes
maravilhosos onde pode degustar os mais variados pratos
tradicionais.

In the municipality of Idanha-a-Nova, there is plenty of
accommodation to rest, like hotels or rural houses, ready to welcome
you every day. There are also many pleasant restaurants where you can
taste traditional dishes.
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GASTRONOMIA
GASTRONOMY

Ensopado de borrego, javali e veado, perdiz de escabeche, espargos
bravos, cogumelos silvestres, achigã frito, migas de peixe e papas de
carolo… Descubra um mundo de sabores tão característicos quanto
genuínos!

Lamb stew, wild boar and deer, pickled partridge, wild asparagus, wild
mushrooms, fried black bass, fish crumbs and maize flour porridge...
Discover a world of characteristic and genuine flavours!
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FESTIVAIS TEMÁTICOS
THEMATIC FESTIVALS

Inspirados na tradição popular e nos produtos agroalimentares
de excelência produzidos no concelho, os festivais temáticos
constituem uma forma de, ao longo de todo o ano, conhecer os
sabores e costumes deste povo.

Idanha’s popular traditions and excellent agricultural and food
products inspire thematic festivals, from January to December. It’s a
way to know better typical flavours and practices.
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PRODUTOS & PRODUTORES
PRODUCTS & PRODUCERS

A qualidade de vida, a terra e os recursos endógenos de Idanha
inspiram os nossos produtores a criar fabulosos produtos
agroalimentares, mas também produtos e serviços destinados à
saúde e ao bem-estar.

Idanha’s quality of life, its land and its endogenous resources inspire
our producers to create not only fabulous agricultural and food
products, but also health and well-being products and services.
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ESTRATÉGIA RECOMEÇAR
THE RESTART STRATEGY

Para contrariar o despovoamento, atraindo novos habitantes e
empresas, e para proporcionar mais bem-estar e qualidade de vida
a todos os habitantes de Idanha-a-Nova, o município instituiu a
Estratégia RECOMEÇAR, assente em quatro programas: Idanha
Green Valley, Idanha Vive, Idanha Experimenta e Idanha Made In.

The municipality of Idanha-a-Nova has set in motion the RESTART
Strategy, in order to act against population decline. Based on Idanha
Green Valley, Idanha Lives, Idanha Experience and Idanha Made In
programmes, it aims to attract new inhabitants and enterprises, and to
provide more well-being and quality of life to residents.
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INVESTIR EM IDANHA
INVEST IN IDANHA-A-NOVA

A par da imensa qualidade de vida, existem, pelo menos, sete razões
para investir na Bio-região de Idanha-Nova:
1) Centralidade geográfica relativamente a Lisboa, Porto e Madrid;
2) Excelentes vias rodoviárias;
3) Fiscalidade atrativa;
4) Terrenos agrícolas, com condições edafoclimáticas únicas;
5) Diversidade de estruturas empresariais, industriais e agrícolas;
6) Estabelecimentos de saúde, ensino e lazer;
7) Habitação a preços convidativos.

Along with the great quality of life, there are at least seven reasons to
invest in the Eco-Region of Idanha-a-Nova:
1) Geographical centrality in relation to Lisbon, Porto or Madrid;
2) Excellent roads;
3) Attractive taxes;
4) Agricultural lands, with unique edaphic and climatic conditions;
5) Diversity of business, industrial and agricultural structures;
6) Healthcare, educational and leisure institutions;
7) Affordable housing.
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IDANHA-A-NOVA

PASSPORT

Ao visitar o concelho, poderá adquirir o Idanha-a-Nova
Passport, que lhe permite aceder e conhecer de forma
integrada todos os espaços da Rede Museológica.
When visiting the municipality, you can purchase the
Idanha-a-Nova Passport, which allows you to access all the
spaces of the Museological Network and provides you a
deeper understanding about it.

