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Geo-histórias destes lugares e gentes: Salgueiro do Campo

Salgueiro do Campo desenvolve-se na encosta da Penha a olhar os férteis e planos
campos de olival e hortas, 100 m abaixo. A aldeia localiza-se no alinhamento
quartzítico que se estende de S. Martinho e Castelo Branco, pelas serras de S. Brás,
Raposa e Pedragueira, separadas umas das outras por antiga movimentação de falhas,
as quais contribuíram 300 milhões de anos depois para a fertilidade local dos solos. As
mesmas falhas permitiram a transposição destas serranias pelo Rio Tripeiro, oásis de
biodiversidade entre as encostas graníticas e a charneca xistenta e pobre. A área da
freguesia de Salgueiro do Campo ocupa 30, 41km2 do concelho de Castelo Branco e a
localidade alberga 891 habitantes. As rochas quartzíticas dispostas em camadas e
muito fracturadas pela proximidade com a falha de desligamento esquerdo varisco,
apresentam numerosas nascentes de excelente água, uma das quais está na origem
do povoamento há 831 anos. Segundo a lenda, era na Fonte Fria, junto a um grande
Salgueiro, que os almocreves em trânsito paravam para se abastecerem do precioso
líquido e para retemperarem forças. Associada a esta mesma fracturação houve em
tempos a exploração de chumbo, em Queirozes, próximo de Palvarinho. A Empresa de
Galena do Ocreza explorou estas minas a partir de 1942 até aos finais da década de 50,
de forma intermitente.
Do povoamento mais antigo poucas são as marcas que o presente não apagou. Vale a
pena percorrer a Rua do Rossio para apreciar alguns aspectos da arquitectura
setecentista. Do centro cordoeiro da Beira Baixa restam os férteis campos e alguns
produtos que merecem destaque, como o queijo, o pão, o azeite ou o vinho. Salgueiro
do Campo chegou a ter 203 ha de vinhedos, produzindo um vinho de reconhecida
qualidade na região. A Feira da Prova de Vinhos, em Novembro, procura fomentar uma
produção familiar que, através da constituição de uma cooperativa de vinicultores
locais, poderia elevar e levar o vinho de Salgueiro do Campo para um patamar de
comercialização e geração de riqueza. Outro produto de reconhecida qualidade é o pão
do Salgueiro. Desde 1989 que a Padaria do Salgueiro confeciona pão e bolos
tradicionais e os distribui amplamente pela região. Recentemente, atendendo ao
mercado dos produtos gourmet e à necessidade de inovação e cooperação
empresarial, a Padaria do Salgueiro associou-se a outras empresas da região do
Geopark Naturtejo para comercializar os “Salgueirinhos” com uma nova roupagem que
associa produtos complementares, como bolos regionais e chás de produção biológica.
Produtos locais como estes, o azeite ou o queijo de Palavarinho poderiam ser
comercializados no comércio local, mas também num número crescente de lojas de
produtos de qualidade que estão a surgir na região e nos grandes centros urbanos.
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O agro-turismo tem potencial em Salgueiro do Campo, com a participação do visitante
nos ciclos agrícolas anuais. Os moinhos do Rio Tripeiro, assim como as suas margens,
poderão ser o eixo para um percurso pedestre a ter início no novo jardim público à
entrada de Salgueiro do Campo.

Bibliografia recomendada:
Agostinho, R. 1982. Subsídios para uma monografia de Salgueiro do Campo. Centro
Cultural e Recreativo de Salgueiro do Campo.
Agostinho, R. 2003. Salgueiro do Campo – Aspectos da sua terra, da sua história e das
suas gentes. Cadernos de Património Cultural da Beira Baixa, Câmara Municipal de
Castelo Branco.
www.salgueirodocampo.planetaclix.pt

O Editor
Carlos Neto de Carvalho

Coordenador Científico do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional
Geólogo

Capa: Nuno Dias (Objetiva: Geopark Project, www.naturtejo.com/objetiva)

Olá/Hola/Ciao/Bonjour/ /Hallo/God Dag/Salut/Zdravo/Hello/Ahoj/Helo/Helló/ HeiΓειά σου



ACTIVIDADES DO MÊS
Fevereiro e Março - Ensino Magazine e o Geopark Naturtejo participam nas feiras de educação
Futurália e Qualific@. A parceria com vista à promoção mútua entre o jornal Ensino Magazine e o
Geopark Naturtejo nas maiores feiras de educação e emprego de Portugal ainda persiste. Todos os anos a
Ensino Magazine faz-se representar em ambas as feiras com um stand e sorteiam fins de semana grátis
para os visitantes (professores, estudantes e pessoas à procura de oportunidades de emprego) poderem
visitar o geoparque.

6 de Fevereiro – Evolução da paisagem em Penha Garcia para os futuros Arquitetos Paisagistas. A aula
de campo foi preparada por Manuela Catana para três alunos e um professor da Universidade
Metropolitana de Manchester (Inglaterra) no âmbito da licenciatura em Arquitetura Paisagística.

7 de Fevereiro – Apresentação do projeto “Rios” para sensibilizar a adoção de secções do Rio Ponsul
pelas escolas de Idanha-a-Nova

2 de Fevereiro – “Museu Rural do Século XXI” em Coimbra. A exposição etnográfica sobre o mundo rural
de Idanha-a-Nova é uma iniciativa do Instituto de Manchester em conjunto com a Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova com o apoio do Geopark Naturtejo e do British Council. Esta exposição itinerante da cultura
rural e da desertificação está agora em Coimbra, no “Círculo de Artes Plásticas”.



4 de Dezembro – Alunos da Manchester Metropolitan University percorrem as Rotas dos Fósseis de
Penha Garcia e a dos Barrocais de Monsanto. Investigadores da Universidade de Manchester
regressaram ao Concelho de Idanha-a-Nova. Desta vez foram acompanhados por 8 alunos do curso de
Tourism and Management e o seu Prof. Steve Rhoden, da Universidade Metropolitana de Manchester e
um Operador Turístico da mesma cidade. Armindo Jacinto, Manuela Catana e os técnicos de Turismo de
Idanha-a-Nova mostraram o património natural e histórico de Penha Garcia e Monsanto a este grupo de
alunos que participa neste projecto de investigação. Os alunos vieram recolher dados sobre o Turismo no
Concelho de Idanha-a-Nova, através de entrevistas, inquéritos e visitas de campo.

7 de Fevereiro – Apresentação do projeto “Rios” para sensibilizar a adoção de secções do Rio Ponsul
pelas escolas de Idanha-a-Nova. O projeto “Rios” é um projeto de educação ambiental visando adotar e
gerir uma secção do rio de maneira a sensibilizar a sociedade para os problemas e a necessidade de
proteção e valorização dos ecossistemas fluviais. O projeto foca-se na participação social para a
conservação de áreas fluviais salvaguardando os pontos-alvo da Década das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável e os contributos para a implementação da Carta da Terra e a Diretiva da
Água. Desde 2006 que é promovida em Portugal pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental
(ASPEA), pela Associação de Professores de Geografia (APG), pela Liga para a Proteção da Natureza
(LPN), e pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP). Esta sessão foi desenvolvida para
39 alunos e 3 professores desde o 5º ao 8º ano de escolaridade da escola de Idanha-a-Nova. Manuela
Catana e outro formador foram responsáveis pela sessão. Até ao final do ano escolar duas excursões de
campo irão ser organizadas a duas secções do Rio Ponsul pelas duas turmas desta escola. Este projeto
desenvolve-se em consonância com a estrutura do Programa Eco-Escolas e junta a Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, com o Geopark Naturtejo e com as escolas de Idanha-a-Nova.

7 a 12 de Fevereiro – Portugal O'Meeting 2013 traz mais de 1500 provenientes de todo o mundo. Cerca
de 1600 amadores e campeões profissionais de orientação juntaram-se num dos mais importantes
eventos deste desporto, o segundo no país: Portugal O'Meeting 2013. Durante vários dias pessoas dos
mais diversos países competiram em algumas das mais belas paisagens de Portugal. Variadíssimas
gerações (estavam em competição participantes dos 10 aos 80 anos de idade) esgotaram os hotéis e
pousadas da região e saborearam a gastronomia local em muitos dos nossos restaurantes. A sede da
organização foi o Centro Cultural Raiano logo todos os participantes obtiveram informação sobre o
Geopark, os geossítios e outras atrações turísticas. Alguns dos geossítios eram mesmo os palcos
principais da competição. O vencedor masculino foi o francês Thierry Gueorgiou, terceiro no ranking
mundial, e a vencedora feminina foi a suiça Simone Niggli. Muitos participantes declararam que iriam
voltar à região para alguns dias de férias. Portugal é considerado um dos destinos favoritos para os
praticantes de orientação durante o inverno.



9 de Fevereiro a 31 de Março – exposição itinerante “Quando a gente andava ao
Menério”. A exposição itinerante sobre as memórias mineiras da região está agora em Proença-a-
Velha. A exposição encontra-se bem no seu núcleo, no centro social desta aldeia de 230 habitantes. A
ideia inovadora é a de trazer a exposição para próximo dos locais e fomentar o debate. Desta maneira,
este período de certa forma obscuro é revivido por aqueles que o viveram e orgulhosamente contam as
histórias que ajudam a construir este momento da história recente. A exposição abriu durante a principal
festividade de Proença-a-Velha, o Festival do Azeite. Os antigos mineiros foram convidados a partilhar,
com muita gente interessada, entre eles a família, amigos e também forasteiros que vieram das mais
distintas regiões do país, as suas memórias relacionadas com a recolha do estanho e do volfrâmio por
meio de escavação e lavagem. Com a presença do Presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, o
presidente de Proença-a-Velha e o presidente do Geopark Naturtejo, Armindo Jacinto, Carlos Neto de
Carvalho resumiu a história da atividade mineira e apresentou o documento fílmico elaborado em
conjunto com Eddy Chambino e Joana Rodrigues, baseado nas entrevistas a pessoas dos 70 aos 100 anos
de idade. Ele também guiou uma visita em conjunto com Joana Rodrigues e um especialista em história
local a uma oficina ilegal de lavagem de minério e ao diversificado património da aldeia. Maria do
Nascimento, de 87 anos de idade, pegou na bacia do minério e mostrou aos surpresos participantes
como o estanho era encontrado, lavando os sedimentos no riacho local com uma destreza
impressionante aperfeiçoada ao logo dos anos.

9 a 10 de Fevereiro – Feira do Azeite e Enchidos de Proença-a-Velha



9 a 10 de Fevereiro – Feira do Azeite e Enchidos de Proença-a-Velha O 11º Festival Anual do
Azeite e Enchidos trouxe centenas de entusiastas à pequena aldeia Proença-a-Velha com o apoio do
Geopark Naturtejo. Muitos dos produtores locais comerciaram os seus produtos e a cozinha ao vivo com
chefes conceituados proporcionou novas maneiras de confeção com o saboroso azeite. Uma visita
temática ao património de Proença-a-Velha foi conduzida pelo Geopark Naturtejo e a bicicleta de
montanha trouxe cerca de uma centena aos caminhos próximos à aldeia.

.

18 a 19 de Fevereiro – Programa educativo de dois dias 85 Estudantes da Escola Secundária
da Quinta das Flores de Coimbra vieram para uma aventura de dois dias no Geopark Naturtejo. No
primeiro dia visitaram o CIART (Centro de Interpretação da Arte Rupestre do Vale do Tejo) para o
enquadramento geológico e da ocupação humana, os Troncos Fósseis Vila Velha de Ródão, que
testemunharam as alterações climáticas no passado e visitaram o Monumento Natural das Portas de
Ródão numa viagem de barco. No segundo dia e apesar da tempestade, os alunos passearam pelo
Parque Icnológico de Penha Garcia e visitaram a aldeia histórica de Monsanto. Manuela Catana guiou a
visita em conjunto com Joana Rodrigues e Isménia Araújo.

.

16 a 17 de Fevereiro – Novo operador turístico espanhol na região O operador turístico
espanhol Alcer Travel trouxe um grupo de 38 clientes para um fim de semana descobrindo o Geopark. O
guia da ActiGeo encontrou-os em Penha Garcia para uma visita ao Parque Icnológico e às aldeias
históricas de Idanha-a-Velha e Monsanto.

.

21 a 23 de Fevereiro – Seminário Ibérico sobre a desertificação A Escola Superior Agrária de
Castelo Branco acolheu o segundo seminário sob o tema “o papel da gestão do território contra a
desertificação” com especialistas tanto de Portugal como de Espanha. Armindo Jacinto foi convidado a
apresentar o exemplo do Geopark Naturtejo como projeto para o desenvolvimento sustentável do meio
rural.

.



21 a 22 de Fevereiro – Participação no Congresso Nacional de Geomorfologia. A
Universidade de Coimbra acolheu o VI Congresso Nacional de Geomorfologia tendo como tema principal
“Geomorfologia: velhos e novos desafios”. Joana Rodrigues representou o Geopark Naturtejo com a
apresentação do trabalho “Geoformas Graníticas do Geopark Naturtejo: Blocos Pedunculados”, que
integrou a secção dos Recursos Geomorfológicos.
www.naturtejo.com/ficheiros/conteudos/files/poster(1).pdf

26 de Fevereiro – Adoção de um rio por uma escola local. A primeira excursão de campo sob o projeto
“Rios” para os alunos do 5º ano foi organizada pelo monitor convidado Arlindo Cardosa em conjunto com
Manuela Catana e um técnico da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova. A turma adotou uma secção de
500m do Rio Ponsul inserida no Parque Icnológico Penha Garcia. Os 18 estudantes e 2 professores
fizeram uma análise geral da área selecionada e visitaram os moinhos e a Casa dos Fósseis.

22 de Fevereiro – Programa Educativo para a Conservação da Natureza. Este programa
educativo foi desenvolvido por 102 estudantes do 10º ano que estudam Gestão Ambiental em conjunto
com 5 professores da Escola Secundária de Pombal. Visitaram a quinta ambiental do Monte Barata da
Quercus – Associação Nacional para a Conservação da Natureza com a ajuda de Manuela Catana e Alice
Marcelo.



27 de Fevereiro a 3 de Março – Geopark Naturtejo e parceiros na Feira Internacional de
Turismo de Lisboa. O Geopark Naturtejo esteve uma vez mais presente na mais importante Feira de
Turismo em Portugal. Desta vez em dois stands, um de forma independente e um representando a
Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul, ambos integrando o stand do Turismo do Centro,
destino convidado da Feira de 2013. Este ano o Geopark teve o privilégio de ter um espaço para
apresentação e negócio com empresas e operadores, assim como para parceiros e promoção do
geoparque entre o público em geral. Alguns municípios pertencentes ao território do Geopark foram
também promovidas noutros stands, como Nisa que esteve presente no stand do Alentejo ou Oleiros e
Proença-a-Nova que estiveram representados no stand do Pinhal Maior, assim como parceiros privados
da Naturtejo que criaram os seus próprios stands.
O programa das Aldeias de Xisto, que inclui 4 aldeias tradicionais do Geopark Naturtejo (Álvaro, Figueira,
Martim Branco e Sarzedas) apresentou o “Guia das Aldeias de Xisto” onde o Geopark é bem introduzido
com muita informação turística, para além de alguns dos geomonumentos, pousadas e restaurantes
associados. No stand do Turismo do Centro os novos projetos para as Aldeias Históricas de Portugal
“caminhos para o futuro” foram apresentados, incluindo as aldeias do Geopark: Monsanto e Idanha-a-
Velha.
A plataforma online das Minas e Locais de Interesse Geológico, promovida pela Direção Geral da Energia
e da Geologia e pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro, esteve também presente no stand do
Turismo do Centro, como parceiro do Geopark Naturtejo. A promoção desta iniciativa foi feita durante os
dias da feira por dois jovens “mineiros” que distribuíam panfletos, informação e amizade ao público
interessado. Armindo Jacinto apresentou os pacotes turísticos da Naturtejo de 2013: Natureza e
Aventura, Património, Bem-estar e Cultura, Birdwatching e o novo pacote turístico da Euroace (Centro-
Alentejo-Extremadura). Foi lançado também o novo mapa turístico do Geopark Naturtejo.
A Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul promoveu um espetáculo de cozinha ao vivo com
produtos locais do território, apresentando também as tradições da Páscoa da Beira Baixa com exibições
ao vivo feitas por pessoas da comunidade local, uma prova orientada de azeite pela Escola Superior
Agrária de Castelo Branco e pela Associação dos Produtores de Azeite da Beira Interior e queijos da
Cooperativa de Produtores de Queijos da Beira Baixa. No Ano Internacional de Cooperação no domínio
da Água (2013) o tema do programa de animação do Turismo Centro de Portugal foi “Água com
Sentido(s)”.

28 de Fevereiro – Conferência: Castelo Branco e os Templários. O tema da história templária no
território ainda ferve. Uma nova conferência sobre o assunto foi organizada em Castelo Branco, na Igreja
do Castelo, com a presença do Presidente da Câmara Joaquim Morão e algumas instituições como a
ADRACES, Progestur, USALBI, Naturtejo pelo seu presidente Armindo Jacinto, e a Ordem dos Templários
em Portugal. Desta vez foi discutida a presença dos Templários na cidade. Foi feita uma homenagem ao
poeta José Manuel Capelo, recentemente falecido, e a música tocada com guitarra beirã foi muito
apreciada.



29 de Fevereiro – Encontro Ignite discute o mundo rural. O Encontro Ignite segue o modelo
americano onde as pessoas vêm debater um tema durante cinco minutos. Estes encontros atraem
muita gente e muito boas ideias. O 18º Ignite Portugal foi organizado em Castelo Branco sobre o tema
“mundo rural”. 30 Empresários discutiram novas ideias para o negócio e desenvolvimento local. Entre
eles estava Armindo Jacinto.



Jornais & www

Fevereiro (Ensino Magazine) – Na Futurália e Qualific@ Naturtejo e a Ensino
Magazine sorteiam fins de semana
7 de Fevereiro (Reconquista) – 11º Festival do Azeite e Enchidos
7 de Fevereiro (Reconquista) – Mundo Rural em exposição
12 de Fevereiro (Povo da Beira) – Quando a gente andava ao Menério
12 de Fevereiro (Povo da Beira) – Mundo Rural em exposição
12 de Fevereiro (Povo da Beira) – O azeite e os enchidos voltam para atrair
visitantes à aldeia
13 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Quando a gente andava ao Menério
13 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Portugal O'Meeting em Idanha-a-Nova
14 de Fevereiro (Reconquista) – Quando a gente andava ao Menério
14 de Fevereiro (Reconquista) – Campeões da Orientação mais fortes em Idanha
15 de Fevereiro ( ) – Nas pistas do Geopark
20 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Proença-a-Velha goza o Festival do Azeite e
Enchidos
21 de Fevereiro (Reconquista) – Castelo Branco cidade Templária
27 de Fevereiro (www.terralentejana.blogspot.com) – Geopark Naturtejo e a
Comissão Nacional para a UNESCO lança o concurso escolar “A Água que nos une”
27 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Idanha-a-Nova vive outra vez os mistérios da
Páscoa
28 de Fevereiro (Reconquista) – Há mistérios na Páscoa
28 de Fevereiro (Reconquista) – Ignite discute o interior e o mundo rural

www.jeepclubportugal.pt

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA



CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA O
GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS

- Rodrigues, J. & Neto de Carvalho, C. 2013. Geoformas graníticas do Geopark Naturtejo:
Blocos Pedunculados. In: Atas VI Congresso Nacional de Geomorfologia, 21 a 23 de
Fevereiro de 2013. Universidade de Coimbra, 223-227

|
http://www.naturtejo.com/ficheiros/conteudos/files/Rodrigues&Neto%20de%20Ca
rvalho_2013.pdf http://www.naturtejo.com/ficheiros/conteudos/files/poster(1).pdf



DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO

- Brochura “Programas turísticos entre Portugal e Espanha – três regiões, dois países” (em língua
portuguesa)
- 2ª Edição do mapa “A Rota das Montanhas de Oleiros” (em língua portuguesa)
-Aldeias de Xisto – a descoberta começa aqui. Foge Comigo! Guias de destino, 502 pp. (em língua
portuguesa)
- Brochura 4 sentidos – experiências naturais no Centro de Portugal, 56 pp. (em língua portuguesa,
inglesa, espanhola e alemã)
- Geopark Naturtejo “programas turísticos 2013” – Aventura, Património, Birdwatching e Bem-estar e
Cultura” (em língua portuguesa e inglesa)
- Panfleto “Monte Filipe Hotel & Spa” (em língua portuguesa)
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