106

CRUZIANA

GEOPARK NATURTEJO DA MESETA MERIDIONAL-EUROPEAN AND GLOBAL GEOPARK - RELATÓRIO MENSAL

Neste número: Campeonato da Europa de Orientação em BTT no
Geopark - Geopark Naturtejo em Paris no Salão do Imobiliário e do Turismo
Português – IV Festival de Desporto na Natureza da Zebreira encerra o
Festival da Paisagem 2015 – Seminário do Concurso Escolar do Geopark
Naturtejo “É o Solo que sustenta a Vida no Geopark Naturtejo” – …e mais!
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Geo-histórias dos nossos lugares e gentes: Alvito da Beira
São montanhas de xisto, desde o vale do Alvito até às serranias de Alvelos. Dos 899m
atingidos pelo cabeço da Mó sucedem-se em cascata montes boleados pela intricada
e, por vezes, profunda drenagem, precipitando-se na gigantesca falha de Sobreira
Formosa. Esta profunda cicatriz na paisagem delimita a Cordilheira Central Ibérica ao
longo de dezenas de quilómetros, levanta e arrebata relevos e ribeiras. Por exemplo, a
Ribeira do Alvito, que corre das suas nascentes para SO, cruza a grande falha na aldeia,
vendo-se forçada a acompanhar esta para NE, até conseguir encontrar a fuga, de novo,
para sul.
Alvito da Beira é a maior das 6 aldeias e outros lugares hoje desabitados que povoam
esta área de 36,26km2, onde vivem 362 pessoas. Aqui trabalha-se com tempo, da
riqueza que a floresta providencia e do azeite que ainda se produz. De um passado
recente, ou melhor, que se perde na intemporalidade dos muros de xisto, aqui vamos
encontrar apenas indícios das construções militares desenvolvidas entre os meados do
séc. XVIII e o princípio do séc. XIX para a defesa da capital do Império, num complexo
que se estende da Cerejeira à Ponte do Alvito para a protecção da Portela da Catraia, na
Serra das Talhadas.
As margens da Ribeira do Alvito mostram-se densamente vegetadas e são o principal
eixo de visita à zona. Vale a pena subir de Alvito da Beira à Cova do Alvito pelo percurso
pedestre, para encontrar sombra fresca quando a canícula fustiga ou pequenas
cascatas que cantam ruidosamente quando a chuva se instala. Os motivos de interesse
não se ficam nos densos amiais ou na arquitectura de xisto que humaniza as margens,
mas estendem-se às aldeias sentenciadas de silêncio, algumas delas já não habitadas
em permanência. Estas casas mostram-se aptas à reconversão, o que permitirá o
crescimento do tempo de permanência se for acompanhado pelo aumento dos
motivos para ficar. Entre as praias de Alvito da Beira e da Cerejeira, os percursos
pedestres no vale da ribeira e os percursos de BTT que ainda faltam, não faltam
argumentos, existentes ou potenciais, para quem procure um refúgio ou muita
actividade física.
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ACTIVIDADES DO MÊS
19 de Maio a 30 de Junho – Estágio curricular na Naturtejo. Tiago Correia, aluno do Curso
Vocacional de Informática, Multimédia e Fotografia do INETESE – Instituto para o Ensino e Formação, de
Castelo Branco realizou o seu estágio curricular com a Naturtejo. Durante o estágio fez a cobertura
fotográfica de eventos, realizou o levantamento fotográfico de recursos patrimoniais do Geopark,
produziu material promocional e assegurou a manutenção dos sistemas informáticos. Uma vez mais a
Naturtejo mostra a sua importância na formação prática de jovens em contexto de trabalho, que
desenvolvem trabalho directo e adquirem conhecimentos sobre o Geopark Naturtejo nas suas áreas de
interesse, abrindo-lhes o caminho para o empreendedorismo local.
Junho – Estágios de Turismo Ambiental e Rural na Naturtejo. Andreia Valente e Júlio
Chambino, alunos da Escoa Profissional da Raia de Idanha-a-Nova, realizaram um estágio curricular do
Curso de Técnico de Turismo Ambiental e Rural. Desenvolveram actividades no âmbito da promoção
turística, apoio na dinamização de eventos, e actualização de bases de dados de recursos turísticos.

J3 de Junho – Seminário do Concurso Escolar “É o Solo que sustenta a Vida no Geopark
Naturtejo”, em Castelo Branco. No âmbito do Festival da Paisagem 2015 decorreu a etapa final do
concurso escolar, o Seminário “É o Solo que sustenta a Vida no Geopark Naturtejo”, na Escola Superior
Agrária (ESA) do Instituto Politécnico de Castelo Branco. O seminário destinou-se aos alunos que
elaboraram os 6 trabalhos vencedores e seus professores coordenadores. De manhã, os alunos
apresentaram os seus trabalhos, receberam os prémios e foi inaugurada a exposição dos trabalhos. Os
prémios foram entregues por Paulo Urbano (Vogal do Conselho de Administração da Naturtejo EIM) e por
Celestino Almeida (Director da Escola Superior Agrária). De tarde, decorreu a palestra “Sensibilização para
o problema da Erosão dos Solos” e visitas ao laboratório de Solos, ao Parque Florestal e Viveiro da ESA
dinamizadas pelos Eng.ºs Carlos Grácio e Pedro Lopes. A exposição dos trabalhos do concurso ficou
patente ao público no átrio principal da ESA até ao final do mês de Junho. As fotografias dos trabalhos
premiados estão disponíveis em www.geonaturescola.com. Os alunos vencedores pertencem a 4
instituições de ensino do território do Geopark Naturtejo: Jardim-Escola João de Deus de Castelo Branco,
EB1 de Idanha-a-Nova (Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro), Escola Cidade de Castelo Branco
(Agrupamento de Escola Nuno Álvares) e Instituto de S. Tiago, da Sobreira Formosa (Proença-a-Nova).

3 e 4 de Junho – 9º Festival da Primavera em Idanha-a-Nova. Muita cor, alegria e animação.
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Para abrir o apetite realizou-se, no pavilhão gimnodesportivo, uma demonstração de robótica. A atividade
“Robot Dance” convidou os alunos a interagir com dois robots programados… para dançar.
“É um entre vários projetos relacionados com as novas tecnologias que queremos implementar no
concelho para que as nossas crianças e jovens estejam bem preparados para o futuro”, anunciou o
presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, na abertura do Festival da Primavera.
O presidente do Agrupamento, António Rijo Salgueiro, destacou o empenho de todos na organização do
evento, com um programa “muito rico do ponto de vista pedagógico e recreativo”.
Atividades de música, dança, teatro, desporto, exposições, rastreios, ateliers, documentários e colóquios
construíram um cenário de animação permanente na escola-sede do Agrupamento. Sérgio Ribeiro
coordenou o espaço Geopark Naturtejo existente neste festival.
O Festival da Primavera terminou com um sarau cultural no Centro Cultural Raiano, espaço que acolheu
algumas das atividades.

4 de Junho – Inauguração da exposição “Árvores do rio Ponsul” e divulgação dos
vencedores do concurso “Projeto Rios no Ponsul – II Edição”. Na véspera do Dia Mundial do
Ambiente foram divulgados os resultados do Concurso Escolar “Projecto Rios no Ponsul – II Edição, subtema:
“Uma escultura à nossa Árvore” e inaugurada a exposição constituída pelas árvores elaboradas pelos alunos
das 8 turmas participantes no Projecto, este ano lectivo.
O Projecto Rios é um projecto de educação ambiental, que decorre em várias zonas do país e que visa a
participação social na conservação dos espaços fluviais. O Projecto Rios no Ponsul começou por ser
implementado pelo Município de Idanha-a-Nova, em parceria com o Geopark Naturtejo, no Ano Lectivo
2012/2013. No presente ano lectivo, existem 8 troços de 500m adoptados por oito turmas, perfazendo 4
km de rio. Os alunos pertencem a seis turmas do Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro (5ºA, 5ºB,
5ºC, 7ºA, 7ºB, 7ºC) e a duas da Escola Profissional da Raia (EPRIN) (Produção Agrária e Turismo). Em paralelo
com o trabalho científico de monitorização no seu troço adoptado, os alunos participaram num concurso de
escultura de árvores, cujo objectivo era a construção de uma árvore característica do seu troço, com
materiais reutilizados. Quanto às turmas vencedoras: o 1º Prémio foi atribuído ao 5ºC pelo seu Chouponegro; o 2º Prémio ao 7ºB pela sua Azinheira; o 3º Prémio ao 7ºC pelo seu Sabugueiro. Os prémios vão ser
usufruídos pelos alunos no início do próximo ano lectivo, em datas a confirmar. Os prémios foram entregues
pela Vice-Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Idalina Costa, na presença dos monitores
deste Projecto, Maria Manuela Catana, Arlindo Cardosa e Hugo Oliveira. A exposição estará patente no
Centro Cultural Raiano, em Idanha-a-Nova, até 31 de Julho de 2015.

5 a 7 de Junho – Geopark Naturtejo em Paris no Salão do Imobiliário e do Turismo
Português. O Geopark Naturtejo esteve presente, pelo segundo ano consecutivo, no Salão do Imobiliário
e do Turismo Português, em Paris, França, no Parque de Exposições Porte de Versailles. O evento decorreu
entre 5 e 7 de junho, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Este ano, a maior
edição de sempre, contou com uma zona de exposição de 5000 m2, com 180 expositores e um ciclo de 25
conferências, onde Joana Rodrigues fez a apresentação “À Descoberta de Portugal: Geopark Naturtejo”. Foi
apresentado um Programa Turístico especial para o mercado francês, que privilegia as experiências de
natureza, cultura e tradição. Os turistas franceses têm registado o maior aumento de sempre, tendo
crescido 90% em 7 anos, 20% só em 2014, sendo atraídos pelo clima, gastronomia e património históricocultural.
O stand do Geopark Naturtejo, em parceria com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, promoveu os
sabores regionais raianos mais genuínos, através de degustações que conquistaram os palatos de
franceses e portugueses imigrantes, há muito longe do nosso país. Foi também apresentada a "Casa
Sustentável Modelo Idanha", uma construção onde são usadas técnicas ancestrais, um projecto económica
e ecologicamente sustentável que surge como uma opção a quem procura uma nova vida no campo, em
pleno Geopark Naturtejo, como muitos franceses que procuram um local para a sua reforma.
O Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional Pedro Lomba visitou a
feira, tendo felicitado o Geopark Naturtejo por toda a determinação com que tem promovido os
geoparques em Portugal. O stand do Geopark esteve representado pela Joana Rodrigues e por António
Galante.

5 de Junho – Comemoração do Dia Mundial do Ambiente com a plantação do “Zé Bolotas
Substituto” no Pátio da EB1 e JI de Idanha-a-Nova.

5 de Junho – Comemoração do Dia Mundial do Ambiente com a plantação do “Zé Bolotas
Substituto” no Pátio da EB1 e JI de Idanha-a-Nova. Assinalando o dia, plantou-se um novo
Sobreiro na EB1 e JI de Idanha-a-Nova, para substituir o sobreiro que tinha sido plantado na Semana da
Floresta Autóctone, em Novembro, dado que ele não resistiu. O novo sobreiro foi baptizado pelos 80 alunos
e 5 professores como "Zé Bolotas Substituto", depois de muitas e boas sugestões. A acção foi dinamizada
pelo Geopark Naturtejo em parceria com o Município de Idanha-a-Nova. Participaram na actividade alunos
de 4 turmas do 1º Ciclo do Ensino Básico, 5 professores e uma auxiliar de acção educativa. Os monitores
foram Manuela Catana, Hugo Oliveira e Isabel Santos (técnica responsável pelos espaços verdes do
Município de Idanha-a-Nova).
5 a 7 de Junho – Portugal Walking Festival em Nisa. Um festival de natureza para potenciar o
turismo aproveitando os recursos naturais da região. Depois de ter passado por Seia, em 2013, e pela Sertã,
no ano passado, o Festival Internacional de Passeios Pedestres decorreu no concelho de Nisa, no âmbito do
Festival da Paisagem 2015.
Organizado pela Sistemas de Ar Livre Lda, o evento veio até cá numa iniciativa da Comunidade
Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA) no âmbito do seu projecto Alentejo Feel Nature - Rede de
Percursos em Natureza. Depois de uma visita guiada pelo Centro Histórico de Nisa, os 90 participantes
percorreram 4 percursos pedestres da região à descoberta das melhores paisagens.

7 de Junho – Música no interior da Terra em Penamacor: “Geoconcerto no Vieiro das
Gralhas”. No passado fim-de-semana decorreu um geoconcerto no interior do “Vieiro das Gralhas”, uma
antiga mina datada da Idade do Ferro, na freguesia de Salvador. O grande objetivo foi dar a conhecer o
património geomineiro raro do concelho de Penamacor. Esta iniciativa inédita registou grande adesão por
parte da população. Entre os 70 participantes estiveram também presentes o presidente da Câmara
Municipal de Penamcor e os presidentes das Juntas de Freguesia de Aranhas e Salvador.
A manhã de experiências culturais e naturais começou com uma caminhada até ao Vieiro das Gralhas,
antiga mina de manganês e ferro. Aí foi servido um pequeno-almoço oferecido pela Junta de Salvador.
Perto das 11 horas teve início o concerto musical acústico proporcionado pelo grupo de World Music JASPE.
A variedade mineral de quartzo de cor predominantemente vermelha, dá nome a este projeto musical e
cuja história é contada na canção “Jaspe”. Depois os mais resistentes subiram até à Crista de Salvador e
puderem apreciar a panorâmica da magnífica da paisagem da região raiana. A manhã terminou com um
almoço num antigo Lagar de Varas, na freguesia de Aranhas, onde as pessoas puderam provar os enchidos
produzidos na freguesia.
O evento contou com a parceria da Câmara Municipal e das Juntas de Freguesia de Salvador e Aranhas,
como também com a colaboração do Geopark Naturtejo no âmbito do Festival da Paisagem 2015, evento
anualmente promovido pelo geoparque, no âmbito da Semana Europeia de Geoparques, reconhecidos
pela UNESCO. Este concerto vem reafirmar todo o interesse e empenho que o concelho tem na adesão ao
Geopark Naturtejo.

7 de Junho – IX Percurso Pedestre “Trilhos do Estreito” .Mais de 100 participantes percorreram a
Serra do Muradal no Trilho Internacional dos Apalaches. Esta foi uma iniciativa da Associação Trilhos do
Estreito que, pela nona vez, e em colaboração com a Junta de Freguesia, foi a responsável pela dinamização
de mais um extraordinário evento no âmbito no Festival da Paisagem 2015.

7 a 14 de Junho – Campeonato da Europa de Orientação em BTT . ANuma semana em que a
bicicleta foi rainha, Idanha-a-Nova recebeu os Campeonatos da Europa de Orientação em BTT 2015 nos
escalões de Elite e ainda nos de Jovens e de Júniores. Paralelamente, tiveram lugar os Campeonatos do
Mundo de Veteranos de Orientação em BTT 2015, que permitiram atribuir títulos mundiais em 15 escalões
a atletas com idades compreendidas entre os 40 e os 75 anos. Guardado para o final o “bocado” sempre
saboroso das Estafetas, foram muitos e bons os momentos de festa e celebração vividos na manhã e início
da tarde no mapa de Alcafozes. No total, foram em número de 73 os conjuntos participantes, envolvendo
mais de duas centenas de atletas nesta verdadeira festa de encerramento. No escalão de Elite masculina, a
luta adivinhava-se intensa. As indicações dadas por franceses, russos e finlandeses nas jornadas anteriores,
colocavam estes três países na linha da frente em termos de favoritismo, mas acabou por ser a República
Checa a impor-se de forma soberana, graças a uma prestação irrepreensível dos seus três elementos.
Portugal -com João Ferreira, Daniel Marques e Davide Machado -, foi 7º classificado, quedando-se a 37
segundos dos lugares de honra.
No que se refere à Elite feminina, França e Finlândia partilhavam o favoritismo no tocante ao ouro.
Entretanto, na frente, as posições iam-se definindo. Nina Hoffman dava vantagem à Dinamarca no primeiro
percurso, mas foi a checa Marie Brezinova, primeiro, e depois Martina Tichovska, a mostrarem o valor do
seu conjunto e a oferecerem à República Checa uma vitória em certa medida inesperada mas justa.
Quanto aos Campeonatos da Europa de Juniores e de Jovens de Orientação em BTT, esta Estafeta foi
vencida pela equipa da Finlândia, logo seguida de República Checa e Portugal. Em Jovens masculinos, a
França foi a grande vencedora, sorrindo à Finlândia o segundo lugar, após desclassificação da Rússia. Nos
escalões femininos, foi sem surpresa que se assistiu à vitória da Rússia, tanto nos Juniores como nos Jovens,
cabendo contudo uma nota de destaque para o segundo lugar das francesas nos Europeus de Jovens.

12 a 14 de Junho – Festa do Município – Pão e Outras Massas. A Festa do Município de Proençaa-Nova 2015 integrou a Semana Gastronómica Beira Baixa Terras de Excelência, que agitou o Parque
Urbano Comendador João Martins. Mas o programa para estes três dias foi muito maior do que os
concertos e a animação já que este é também o momento de celebrar o Dia do Município.
As cerimónias oficiais contemplaram uma homenagem aos soldados que estiveram em África. “Com a
inauguração deste elemento escultórico, que contém os nomes de todos os proencenses que morreram
na Guerra do Ultramar, estamos a cumprir uma legítima aspiração dos ex-combatentes. Este monumento é
um símbolo que permite perpetuar na história a passagem dos proencenses por África, o que marcou - e
continua a marcar ainda hoje - a memória e a vida de muitos portugueses”, afirma João Paulo Catarino,
presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.
Entendida com um momento de afirmação do concelho na sua identidade e território que se quer mostrar
ao mundo, a Festa do Município é dedicada este ano ao tema do Pão e Outras Massas, recuperando uma
das atividades de maior peso no dia-a-dia das famílias noutros tempos. Cozer o pão em forno de lenha era
apenas o culminar de um longo processo que se iniciava com a sementeira dos cereais, a ceifa, a debulha e
a moagem.
A importância que a produção cerealífera teve no concelho vê-se pelas largas dezenas de moinhos de água
e de vento existentes um pouco por todas as aldeias. Em sintonia com a temática de festa, os ateliers de
cozinha ao vivo dedicaram-se às massas frescas (com Luís Patrício, do blogue Cozinha com os Tachos), ao
pão natural e saudável (com Marco Fonseca, do Instituto Macrobiótico de Portugal) e às migas, açordas e
outras sopas de pão (com José Júlio Vintém, do restaurante Tomba Lobos).
Não sendo comestíveis, houve igualmente uma concentração das “pães de forma”, as carrinhas
Volkswagen que, em muitos casos, são transformadas em autênticas autocaravanas. Ainda no campo das
oficinas, o Centro Ciência Viva da Floresta realizou duas, uma sobre fornos solares de bolso e outra intitulada
(a)massa com ciência.
No último dia de festa, foi ainda eleito o pão mais criativo com a divulgação dos resultados do concurso
bread design. A Festa do Município fez-se ainda de muitos outros momentos, que incluem desporto,
arruadas, teatro infantil, desfile etnográfico, torneio de sueca, corrida solidária, só para nomear alguns. Em
destaque igualmente os mais de setenta expositores que se decidiram associar à Festa do Município de
Proença-a-Nova.

13 e 14 de Junho – Festival Sabores do Rio em Santana dinamizam Monumento Natural
das Portas de Ródão. A segunda edição do Festival Sabores do Rio decorreu no Arneiro, freguesia de
Santana. A edição deste festival seguiu o mesmo modelo do ano anterior, com o intuito de divulgar a
tradição desta terra de pescadores, procurando também divulgar a gastronomia típica. O festival contou
com 19 stands, incluindo alguns direcionados para a cultura e produtos regionais e locais. Estavam ainda
stands de algumas freguesias do concelho de Nisa, que mostraram as tradições e produtos locais. O
primeiro dia do Festival Sabores do Rio, que ficou marcado pelo mau tempo, teve um encontro de bombos
onde atuaram os Bombos de Nisa, Toc & Rodão e o Grupo de Bombos de Alpedrinha. O segundo dia do
festival iniciou-se bem cedo com uma caminhada pelos Trilhos do Conhal, onde estiveram presentes cerca
de meia centena de pessoas. Após a caminhada, no recinto da festa os aderentes a este evento puderam
participar numa aula de zumba.

Durante este dia assistiu-se ainda à atuação dos "Tocadores de Concertinas".
Durante os dois dias do festival, os visitantes puderam saborear os pratos típicos locais nos dois
restaurantes do festival, pertencentes aos pescadores da aldeia e à Junta de Freguesia. Foram precisos 300
quilos de peixe para se poder fazer a sopa de peixe, o peixe frito, o arroz de lampreia e enguia para os dois
dias do evento.
A presidente de Junta de Freguesia local, Patrícia Carmona, é a principal mentora deste evento e afirmou
que este "projeto tem com principal objetivo valorizar o Tejo e a população local".

13 e 14 de Junho – IV Festival de Desporto na Natureza da Zebreira encerra o Festival da
Paisagem 2015. A aldeia de Zebreira, no concelho de Idanha-a-Nova, foi palco do IV Festival de Desporto
na Natureza. Atividades ao ar livre, deslumbrantes passeios pelo campo, uma mini meia maratona e o
empolgante Festival Hípico preencheram um fim-de-semana em grande. Quem procurava doses elevadas
de adrenalina teve a oportunidade de praticar escalada, rappel e slide, tiro com arco e paintball, entre outras
emocionantes atividades disponibilizadas pela organização e por empresas de animação. Para apreciar
todo o encanto paisagístico da região, as propostas foram mais tranquilas. Quatro passeios - pedestre,
motas antigas, BTT e a cavalo - levaram os participantes à descoberta das riquezas e segredos de um
território privilegiado pelo Geopark Naturtejo da Meseta Meridional.
O objetivo foi promover as potencialidades do concelho para a prática de atividades na natureza, explicou
Armindo Jacinto, presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, promotora do evento em parceria
com a União das Freguesias de Zebreira e Segura.
"Trabalhar o património natural e histórico-cultural" é, no entender do autarca de Idanha-a-Nova, "o
caminho para o desenvolvimento do concelho no seu pleno", afirmou durante o Festival de Desporto na
Natureza.
O presidente da União das Freguesias de Zebreira e Segura, por seu lado, fez um balanço positivo do evento.
"Mais uma vez, correu bem, dinamizou a freguesia e trouxe muitos visitantes", afirmou, com satisfação,
Daniel Fonseca.
O Festival Hípico (de saltos), já uma imagem de marca do Festival de Desporto na Natureza, bateu este ano
os recordes de participação. Um total de 120 conjuntos (cavaleiros e cavalos) concorreram numa prova
desportiva muito bem disputada.
A Mini Meia Maratona da Zebreira foi outro dos momentos altos do festival

17 de Junho – Libertação de Águia-de-asa-redonda, no miradouro do Castelo de Idanhaa-Nova. Neste dia, 17 crianças e 5 monitores do Espaço Júnior de Idanha-a-Nova deslocaram-se até ao
miradouro geomorfológico do Castelo de Idanha-a-Nova, onde assistiram à libertação de uma Águia-deasa-redonda recuperado no CERAS (Centro de Recuperação de Animais Selvagens) do Núcleo Regional da
Quercus, de Castelo Branco. Foram elucidados sobre o papel e importância do Ceras para a conservação da
Natureza. Hugo Oliveira acompanhou as crianças nesta actividade dinamizada por uma técnica da Quercus.
20 de Junho – Clube “Escape Livre” durante a “Aventura Dacia em Idanha” visita o
Parque Icnológico de Penha Garcia. Os cerca de 80 participantes na “Aventura Dacia em Idanha”,
iniciativa organizada pelo Clube Escape Livre, fizeram paragem em Penha Garcia e visitaram o Parque
Icnológico. Hugo Oliveira e Susana Santos da empresa local “Geolife” levaram os aventureiros a viajar no
tempo, até há 480 milhões de anos, percorrendo a Rota dos Fósseis!

27 de Junho – Programa turístico “Visita à raia no Geopark Naturtejo”. A empresa parceira
Geolife acompanhou 58 visitantes de um programa pelas aldeias histórica de Idanha-a-Velha, Inselberg de
Monsanto e Parque Icnológico de Penha Garcia.

27 e 28 de Junho – Programa no Geopark Naturtejo “Caminhos dos Templários”. A
empresa de guias Geolife realizou a visita de dois dias para 17 elementos pertencentes à Associação dos
Naturais e dos Amigos de Águeda sob o tema da história templária do território. No primeiro dia realizaram
o passeio de barco pelo Monumento Natural das Portas de Ródão e visitaram o Castelo de Ródão, na antiga
fronteira do Rio Tejo. Tiveram ainda a possibilidade de visitar o Castelo Hospitalário de Amieira do Tejo,
monumento nacional. No dia seguinte visitaram a aldeia histórica de Monsanto e o Centro Histórico da
cidade de Castelo Branco. No fim, passaram pela Igreja da Misericórdia de Proença-a-Nova.

29 e 30 de Junho – Programa Geodivertido: “Natureza, Cultura, Desporto e Aventura em
Vila Velha de Ródão” .Os 24 finalistas de uma turma de 9ºAno do Colégio Paulo VI de Gondomar
acompanhados de 3 professoras escolheram o Geopark Naturtejo para desfrutar da Natureza e relaxar no
final do ano lectivo. Assim, escolheram o Monumento Natural das Portas de Ródão como pano de fundo
para a sua estadia, que podiam contemplar da Estalagem das Portas de Ródão, onde ficaram alojados!
Viajaram de barco, praticaram canoagem, paintball e kartcross com a Empresa local Incentivos Outdoor. A
monitora que acompanhou este programa foi Manuela Catana.

30 de Junho – Naturtejo debate novos pacotes turísticos com a Rede das Aldeias
Históricas de Portugal. Decorreram no último dia deste mês, na emblemática Sé-Catedral de Idanhaa-Velha, as duas últimas iniciativas de um ciclo de Workshops promovido pela Rede das Aldeias Históricas
de Portugal, destinado a todos os agentes do sector turístico envolvidos neste território ligado por 12
aldeias cheias de história para partilhar com quem lá passa.
Pela manhã, o Workshop realizado foi dedicado ao tema: “Produtos Turísticos das Aldeias Históricas de
Portugal e Caminhos Históricos” onde os vários participantes juntaram sinergias e debateram novas
possibilidades para pacotes turísticos integrados na Rede de Aldeias Históricas, potenciando e cimentando
a oferta turística nestas regiões.
Após um almoço de convívio bem no meio da Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha, a parte da tarde foi
dedicada à apresentação do projeto “Bikotel”, projeto este que foi iniciado há dois anos e cada vez mais
pretende alargar a sua rede de alojamentos “Bike-friendly”, isto é, alojamentos que possam albergar
cicloturistas e ciclistas desportivos e suas respetivas bicicletas. Este projeto procura não só preparar os
alojamentos para receber este mercado em crescimento na Europa, mas também criar uma rede de
circuitos que interliguem estes mesmos alojamentos para que os praticantes possam disfrutar das
paisagens naturais e urbanas do nosso território.
Este ciclo de Workshops teve a participação de vários agentes ligados sobretudo à Hotelaria da região do
Geopark Naturtejo e pela Naturtejo Empresa Intermunicipal participaram Sérgio Ribeiro, Carla Jacinto e
Ângela Estevam.

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www
Junho (Raiano) – IV Festival de Desporto na Natureza
2 de Junho (Povo da Beira) – Está a decorrer o Festival da Paisagem no Geopark
Naturtejo
2 de Junho (Povo da Beira) – Congresso Internacional coloca Idanha no centro da
Atividade Física
3 de Junho (Gazeta do Interior) – Aldeia de Santa Margarida soma mais um sucesso
com o Festival das Flores
3 de Junho (Gazeta do Interior) – Feira da Badana no Rosmaninhal
10 de Junho (Gazeta do Interior) – Festival de Desporto na Natureza anima a
Zebreira
11 de Junho (Reconquista) – Árvores do Ponsul no centro cultural
11 de Junho (Reconquista) – Congresso internacional debate desporto, saúde e
motricidade
16 de Junho (Povo da Beira) – Mais de uma centena de participantes no 9º passeio
16 de Junho (Povo da Beira) – Geopark Naturtejo em Paris no Salão do Imobiliário e
do Turismo Português
16 de Junho (Povo da Beira) – Aldeia da Zebreira foi capital do Desporto na Natureza
17 de Junho (Gazeta do Interior) – Emoções no IV Festival de Desporto na Natureza
17 de Junho (Gazeta do Interior) – As árvores do Rio Ponsul no Centro Cultural
Raiano
17 de Junho (Gazeta do Interior) – Concurso Escolar chega ao fim
18 de Junho (Reconquista) – Solo sustenta a vida no Geopark Naturtejo

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO
Catana M. M. (2015). Exposição no CCR: “Árvores do Rio Ponsul”. Raiano –
Publicação Mensal do Concelho de Idanha-a-Nova. Ano XLII. Nº. 461 – 18 de Julho.
pp. 8.
Catana M. M. (2015). Geopark Naturtejo premeia alunos no “Ano Internacional dos
Solos”. Raiano – Publicação Mensal do Concelho de Idanha-a-Nova. Ano XLII. Nº. 461
– 18 de Julho. pp. 8.
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