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Jornal de OLEIROS MARÇO/ABRIL 201112

Rua do Ramalhal, Lj 2, r/c esq, 
6160-418 Oleiros
Telefones 272688023/925228223
Fax 272688024
E-mail: oleimed@sapo.pt

Especialidades: Exame de Densitometria Óssea, Exames Auditivos, Electrocardiograma, Fisioterapia, Massagem facial e
Corporal, Medicina Dentária, Podologia, Hidrotox, Acupunctura, Terapia da Fala, Psicologia Clínica
Consultas Médicas de Clínica Geral ( Dra. Graça Veiga e Dr. Carlos David), Fisiatria (Dr. João
Saraiva), Pediatria (Dra. Almerinda Silva ), Ginecologia/Obstetrícia ( Dr. Luis Abreu -
Maternidade Bissaya Barreto/Coimbra ), Oftalmologia (Dr. Pedro Nunes) e Analises Clínicas
Acordos com, ADSE, PT, Médis, Multicare, Mondial Assistance, CGD, Clinicard, Fidelidade, Mundial, Império Bonança

Desde 2006 que Oleiros integra o
Geopark Naturtejo da Meseta Meri-
dional, juntamente com os
municípios de Castelo Branco, Ida-
nha-a-Nova, Nisa, Proença-a-Nova e
Vila Velha de Ródão, num vasto e
diversificado território com 4617
km2. Toda esta região constitui o
primeiro geoparque português que
foi integrado nas Redes Europeia e
Global de Geoparques, sob os
auspícios da UNESCO, num novo
modelo de desenvolvimento re-
gional assente no Património Geoló-
gico.

A História da Terra é, assim, o elo
unificador deste território que une
diferentes tradições e costumes e,
para contar esta história com quase
600 milhões de anos, sugere-se a
visita aos dezasseis geomonumentos
do Geopark Naturtejo, locais que se
destacam não só pela sua beleza
natural e paisagística mas também
pela memória da Terra que
encerram. Em Oleiros decifra-se a
edificação das montanhas, com a
imponente Serra do Moradal, ven-
cida pela força das águas na
Garganta do Zêzere, o desenho

sinuoso dos gigantescos meandros
deste rio que corre encaixado nas
rochas xistentas e os véus de água
cintilante das Cascatas da Fraga da
Água d’Alta.

Um geoparque tem como prin-
cipais objectivos a Conservação do
seu património geológico de
reconhecido valor, a Educação para
uma cidadania mais consciente e
activa e o Geoturismo. O Geo-
turismo é um segmento do Turismo
de Natureza, baseado na geodi-
versidade, que integra o património
histórico-cultural e o património
natural, numa interpretação inte-
gradora das paisagens, como resul-
tado de longos processos naturais e
da sua transformação pelo Homem.
Num geoparque, este segmento é
motor de desenvolvimento socio-
económico, potenciando o desenvol-
vimento de infra-estruturas turís-
ticas. 

No concelho de Oleiros, a
instalação de unidades hoteleiras, a
implementação de percursos pedes-
tres e a criação de eixos temáticos
tem crescido, sabendo aproveitar os
recursos naturais e culturais

endógenos que esta região conserva. 
Durante o Festival da Paisagem,

integrado na Semana Europeia de
Geoparques que decorre todos os
anos no final de Maio-início de
Junho, Oleiros tem sido prepon-
derante na celebração do património
geológico, da biodiversidade e da
riqueza histórico-cultural do
Geopark Naturtejo, a par com os
outros 41 geoparques europeus,
dinamizando um conjunto de
actividades variado desde semi-
nários, a visitas guiadas, concertos
(destaque-se o concerto “Pelos
Meandros da Música”, em 2009),
exposições e muitas outras inicia-
tivas. Por outro lado, também têm
sido desenvolvidas novas abor-
dagens para produtos tradicionais,
como no Concurso GeoDoce, em
2009, donde resultaram os “Xistos
Doces”, “Olheiros”, “Meandros do
Zêzere” e “Margaridas”, entre outras
iguarias inspiradas no património
natural do concelho. 

A GeoRota do Orvalho é um
exemplo para todo o território
Naturtejo, no que toca à conservação
do património natural através de um

eixo de visita bem estruturado e
diferenciador, potenciando a sua
promoção e a do Geopark Naturtejo,
em actividades turísticas que muito
visitantes têm trazido a Oleiros. 

Com a integração deste território
nas Redes Europeia e Global de
Geoparques, o património geológico
de Oleiros é equiparado ao dos
restantes 41 geoparques europeus e
35 espalhados pela América do
Norte, América do Sul, Ásia e
Oceânia. A entrada nestas redes, sob
os auspícios da UNESCO, obedeceu

a um processo exigente que avaliou
detalhadamente todo o território ao
nível dos recursos endógenos e da
sua protecção, estratégias e projectos
de desenvolvimento e infra-estru-
turas e a manutenção deste estatuto
envolve reavaliações periódicas que
auscultam o desenvolvimento da
região, a implementação de medidas
de conservação, o progresso da
oferta (geo)turística e o envol-
vimento com a Rede Europeia de
Geoparques. O Geopark Naturtejo
estará sujeito a um processo de
avaliação durante o ano de 2011,
pelo que será necessário, mais do
que nunca, um trabalho de estreita
colaboração entre todos os muni-
cípios, que Oleiros sempre soube
motivar.

Oleiros na Rede Europeia 
de Geoparques

A Rede Europeia de Geoparques é
uma estrutura dinâmica, que
acompanha permanentemente todos
os territórios, através de reuniões
frequentes, projectos combinados e
visitas ao terreno. A promoção dos
geoparques europeus é feita em
conjunto, através do website da rede
(www.europeangeoparks.org), de
um livro sobre todos os geoparques
pertencentes à rede, uma revista
anual, feiras internacionais de
geoparques, eventos como a Semana
Europeia de Geoparques ou a Confe-
rência Europeia de Geoparques, e
através do intercâmbio de expo-
sições.n

Joana Rodrigues
Geóloga do Geopark Naturtejo 

Passeio de kayak pelos meandros do rio Zêzere, em Álvaro, é
apenas uma das muitas potencialidades geoturísticas de Oleiros.

Oleiros no Geopark Naturtejo

Março 2011



 

 

Naturtejo nos Media 

 

Abril 2011 



 

Abril 2011



 

Abril 2011



 

Abril 2011



Abril 2011



 

Abril 2011



 

Abril 2011



 

Abril 2011



 

Abril 2011



 

Abril 2011


	Jan - abril
	Janeiro 2011
	capa jan
	Jan 2011
	13-01-2011-Naturtejo GPS+Vídeo Podcast
	18-01-2011-Festival Boom vence prémio europeu
	18JAN11 - XVIII Jornadas pedagogicas
	19JAN11 Festival Boom recebe premio
	19JAN11- Praticas contra desertificação Idanha-a-nova
	20JAN11 Casos de sucesso - combate à desertificação
	20JAN11 Galardão atribuido na Holanda
	26JAN11- Abandono do espaço rural
	27JAN11- Novos rurais sao o futuro do interior
	27JAN11- Portugal está a tempo de salvar o interior
	28JAN- Naturtejo sorteiam fim-de-semana no Geopark
	Jan.11-Combate à desertificação - seminario ibérico
	Jan-Fev11-Geologia à nossa volta- Jornal de Oleiros


	Fevereiro2011
	capa ifev
	Fevereiro 2011
	06FEV11- Naturtejo apresenta novas rotas
	07FEV11 - Planetazul
	08FEV11 - Geopark Naturtejo acolheu jornadas de Edu. Ambiental
	09FEV11 - rede global geoparques festeja 7º aniversario
	17FEV11 Educação Ambiental
	17FEV11 Geopark promove Oleiros
	17FEV11 Turismo é uma mais valia
	23FEV11 Geopark Corner
	24FEV11 Festival do Fumeiro
	25FEV11Geopark naturtejo teve 30mil visitantes
	3FEV11 Jornadas Ambientais em Idanha-a-nova
	GeoAlverca


	Março- 2011
	capa março
	Março
	03MAR11 - casa de turismo pronta para funcionar
	03MAR11 - Geopark Naturtejo dá descontos e fins de semana
	17MAR11 Oleiros aposta no Cabrito
	17MAR11 PS escolhe Armindo Jacinto
	24MAR11 Outrem e Naturtejo promovem Templarios


	Abril 2011
	capa abril
	Abril
	13Abril11 Tradiçoes de arrepiar nas noites da Quaresma
	5 ABR2011 Geopark Naturtejo comemora dia dos monumentos e sitios
	6ABR11 Festival gastronomico do cabrito estonado
	6ABR11delicias da beira baixa tentam chegar à fase de votação
	7ABR11 Alcafozes promoveu os produtos silvestres
	7ABR11 geopark naturtejo comemora dia dos monumentos e sitios
	ABR11 Agua cultura e patrimonio
	Abril11 Pelas rotas do geopark





