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Neste número: - Ouro no Geopark: novo produto turístico – Feira do Pinhal de
Oleiros – Penha Garcia Templária- Cruziana: 60 meses a comunicar com o mundo dos
geoparques…e mais!

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

Pois é, o tempo passa e o Cruziana é palco reconhecido da nossa evolução.
O Geopark Naturtejo celebra 5 anos de existência e actividade, que são
transcritas no nosso principal meio de comunicação com as redes Europeia
e Global de Geoparques. Durante meia década procurámos descrever, de
uma forma isenta e honesta, por vezes crítica, nem sempre
compreendida, a face visível e resultante do trabalho diário de uma equipa
que, mais do que amar a região onde vive, ama aquilo que faz e apaixonase todos os dias pelo projecto Geopark Naturtejo, pelos novos desafios que
surgem como cogumelos num prado de Outono. O Geopark Naturtejo
talvez ainda não possa sobreviver longe da paixão desta equipa de
trabalho, mas ganhou o reconhecimento de praticamente todas as
instituições que existem neste território, que começam a dar valor a uma
nova estratégia de desenvolvimento responsável que tem como base a
memória da Terra. Um número crescente de pessoas que vivem no
Geopark vai aprendendo a obter dividendos do reconhecimento
internacional do seu património geológico. Não era esperado que este
fosse um trabalho fácil e de curto prazo. De um território e de um país que
praticamente ignorava a sua geodiversidade, estamos hoje a criar
fórmulas alternativas de valorização do conhecimento geológico a nível
nacional, que se procuram harmonizar com as estratégias vigentes, mas
trazendo uma lógica própria e uma forma diferente de alicerçar o futuro. O
Cruziana continuará a ser uma forte experiência de comunicação a duas
línguas, de distribuição gratuita, para dentro e para fora e, o mais
importante, livre de pressões, internas ou externas. Parabéns a todos nós!

ACTIVIDADES DO MÊS

31 de Julho a 2 de Agosto – Férias geoturísticas no Geopark Naturtejo. Um grupo de quatro pessoas vez
regressou ao Geopark Naturtejo pela segunda vez, para desfrutarem das suas férias de Verão. Foram
acompanhadas pela Sara Canilho na visita ao Parque Icnológico de Penha Garcia durante a manhã desse
dia. De tarde visitaram o Inselberg de Monsanto. Este pequeno grupo permaneceu pelo nosso território
durante mais alguns dias, preenchendo-os com diversas actividades geoturísticas, nas quais integrou o
agradável passeio pelas Portas de Ródão.

10 a 14 de Agosto – Geopark na grande Feira do Pinhal.

10 a 14 de Agosto – Geopark na grande Feira do Pinhal. A XI edição da Feira do Pinhal teve como
destaque as celebrações do Ano Internacional das Florestas. Mais de 200 expositores, entre os quais o
Geopark Naturtejo, marcaram presença num dos mais importantes eventos de cultura e economia local
que decorrem no território do geoparque, o qual atraiu perto de 60 000 pessoas, vindas de todo o país. O
Secretário de Estado da Administração Local, Paulo Júlio, inaugurou o certame com o Presidente de
Oleiros, José Marques e Armindo Jacinto, presidente do Geopark Naturtejo. Durante o mesmo, a música
das aldeias de Oleiros marcou novamente presença destacada. Dois livros sobre a cultura da região
foram lançados e uma exposição sobre a História dos Templários foi aberta ao muito público participante.
Na celebração dos seus 2 anos, o Jornal de Oleiros marcou presença com uma edição especial, que teve
distribuição gratuita, deste que já é considerado uma referência para a região e onde o Geopark
Naturtejo tem uma presença constante. Vale a pena salientar o fantástico espectáculo multimédia de rua
“Solum” realizado pela empresa parceira do Geopark Naturtejo, a Pirotecnia Oleirense, em colaboração
com a Companhia de Teatro do Mar, que encheu o centro de Oleiros e o céu negrume, com uma
explosão de luz, fogo, música e muita arte.

13 de Agosto – Contrabandeando por territórios Luso-Castelhanos. Uma vez mais o Grupo de Amigos
de Salvaterra do Extremo organizou com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e com o Ayuntamiento
espanhol de Zarza-la-Mayor, com o apoio do Geopark Naturtejo, o evento pedestrianista do ano. Num
número superior à população de Salvaterra do Extremo, 170 caminhantes percorreram as veredas do
Erges, partindo de Espanha e chegando a esta aldeia pela noite dentro, guiados nas trevas pelos antigos
contrabandistas. Esta festa de união entre as duas comunidades de fronteira terminou com um grande
jantar rico em sabores locais.

17 e 18 de Agosto – Penha Garcia Templária – Feira Medieval. Milhares foram os participantes que
esperaram pelas noites frescas de Agosto para virem até Penha Garcia em diversão através da História
desta aldeia. As Jornadas etnográficas de Penha Garcia vestiram armadura e espada nos últimos anos
para dar lugar ao revivalismo de tempos míticos. O cortejo régio deu início ao mercado que encheu as
ruas da aldeia com velhos e novos artesanatos. Relembrou-se a importância histórica e o significado do
Couto de Homiziados para o povoamento desta região de fronteira. Não faltaram as danças e a música
de inspiração medieva, assim como os constantes torneios e mostras de perícia, assim como o assédio
ao castelo templário. O espectáculo de fogo foi o clímax do espectáculo, com a formação de uma cascata
de fogo que percorreu a barragem de Penha Garcia, no limite do Parque Icnológico de Penha Garcia.

20 de Agosto – Do ouro ao ourives: novo produto do Geopark Naturtejo. O Geopark
Naturtejo está a criar um novo geoproduto desenvolvido pela tradição ourives de várias gerações. Os
primeiros habitantes deste território, as trilobites que remontam há quase 500 milhões de anos e que
são conhecidas aqui pelos seus fósseis que podem ser visitados em Penha Garcia e que foram
encontrados também em Vila Velha de Ródão ou em Oleiros, estão agora a ser reproduzidos em metais
nobres, como a prata e o ouro. Paulo Dias, ourives das oficinas de Febres, concelho de Cantanhede, um
dos mais importantes centros de ourivesaria em Portugal, apresentou o resultado do seu trabalho
artístico num workshop desenvolvido no Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova. Segundo Paulo Dias,
“mais antigo do que o próprio ouro só mesmo estas trilobites que datam de há 468 milhões de anos:
ambos existem nesta região em abundância, fazia sentido uni-los num geoproduto que todos possam
comprar no Geopark para levar um bocadinho deste para casa como recordação”. Esta é, sem dúvida,
uma forma preciosa de ter dois símbolos do Geopark Naturtejo, ao nível dos patrimónios geológico e
arqueológico, que tanto têm contribuído para dar a conhecer a região no país e além fronteiras.
Uma região rica em ouro, onde os vestígios da sua exploração remontam ao Período Romano ou até
mesmo ao Calcolítico, sendo abundantes e monumentais as “conheiras” ou “conhais” nos rios Tejo,
Erges, Aravil, Tripeiro e Ocreza. Terras onde o ouro ainda é uma promessa, tendo sido recentemente
feitos 5 pedidos de concessão por empresas mineiras portuguesas e estrangeiras, em que se destaca a
zona de Sarzedas-Ribeira do Alvito. No Geopark Naturtejo encontrar ouro é também uma actividade
turística, que está a atrair cada vez mais visitantes. “-Encontra-se sempre!” é-nos garantido pela
Naturtejo e pela empresa Incentivos Outdoor, que desenvolve o produto turístico em paralelo com uma
oferta diversificada, ao nível do Turismo de Natureza e da Gastronomia, nas margens do Rio Ocreza,
junto à aldeia de Foz do Cobrão. Com o apoio e conhecimento dos locais que, em tempos idos, se
especializaram nas técnicas da “gandaia” ou do garimpo do ouro, a nova “febre” tem promovido a região
a nível nacional, quer internacionalmente e tem ainda um grande potencial de crescimento – não fosse
este o território do Tejo Aurífero do Romano Plínio ou de Almeida Garrett.
Mas o Geopark Naturtejo foi mais longe, apresentando todo o processo tecnológico e criativo, desde o
achado das belas pepitas douradas nas aluviões dos rios, ribeiras e barrancos, à sua transformação em
valiosa peça de ourivesaria., num novo programa turístico pensado para dar a conhecer os riquíssimos
patrimónios natural, arqueológico e cultural deste território. No âmbito do Ciência Viva no Verão, o Centro
Ciência Viva de Proença-a-Nova, em colaboração com a Naturtejo, organizou duas acções “Do Ouro das
Portas de Almourão à Jóia” que esgotaram rapidamente e chegaram a ter lista de espera. Os
participantes oriundos de todo o país vieram até Proença-a-Nova para desfrutar de uma agradável
manhã imersos no Rio Ocreza onde, nas suas areias, de facto encontraram 7 pequenas pepitas do raro
metal. Sem dúvida que a paisagem natural, o contacto com a Natureza e a aprendizagem em família ou
grupo de técnicas de garimpo que remontam há 3000 anos, têm no Rio Ocreza valor incalculável.

Pela tarde, e já nas excelentes instalações do Centro Ciência Viva, os participantes puderam apreciar a
“pescaria” recorrendo a uma lupa binocular e a software que captou “em grande” a reunião das várias
pepitas encontradas. De seguida, o workshop “Do Ouro à Jóia: a Arte do Ourives”, realizado por Paulo Dias
trouxe explicação prática para algumas das alquimias que enriquecem os nossos sonhos há séculos…e
também como se alarga rapidamente um anel! Paulo Dias trouxe consigo a tradição de uma aldeia do
litoral que se imiscui no território raiano há largas décadas, quando os ourives de Cantanhede se
deslocavam por aqui nas suas bicicletas a comprar o ouro ou a trocá-lo por brincos para o enxoval ou
cordões “para a Santa”.
A rápida subida do preço dos metais faz do novo geoproduto do Geopark Naturtejo, a trilobite em ouro
ou em prata, um investimento seguro. E bela recordação de um dia, um fim-de-semana ou férias muito
bem passados, com o muito que há aqui para conhecer.

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www
29 de Julho (Revista C) – Castelo Branco: Naturtejo cria selo de qualidade para
geoprodutos
3 de Agosto (Gazeta do Interior) – Naturtejo cria selo de qualidade para
geoprodutos
3 de Agosto (Presstur) – Passeio pedestre propõe reviver a rota do contrabando
luso-castelhana.
4 de Agosto (Reconquista) – Berkeley faz propostas ao Geopark Naturtejo
4 de Agosto (Gazeta do Interior) – Naturtejo cria selo de qualidade para
geoprodutos
8 de Agosto (www.cnotícias.net) – Naturtejo cria selo de qualidade para
geoprodutos
8 de Agosto (Diário As Beiras) – Geoparque de Castelo Branco promove produtos
endógenos
8 de Agosto (www.ccdr.pt) – Geoparque de Castelo Branco promove produtos
endógenos
8 de Agosto (www.guarda.pt) – Geoparque de Castelo Branco promove produtos
endógenos
9 de Agosto (Povo da Beira) – Penha Garcia acolhe Jornadas sobre época dos
Templários
10 de Agosto (Gazeta do Interior) – Idanha recorda tempo dos mineiros
11 de Agosto (Reconquista) – Penha Garcia templária
11 de Agosto (Reconquista) – Rota das Montanhas
11 de Agosto (www.ladoeiro.blogspot.com) – Ladoeiro: Berkeley faz propostas ao
Geopark Naturtejo
17 de Agosto (Gazeta do Interior) - Oleiros distribui mapas da Rota das Montanhas)
17 de Agosto (Gazeta do Interior) – Penha Garcia Templária durante dois dias de
festa
23 de Agosto (www.geoparkquadrilátero.org) – Geopark Naturtejo cria peças de
ourivesaria com a forma de fósseis
23 de Agosto (Diário as Beiras) – Geopark Naturtejo cria peças de ourivesaria com
forma de fósseis
23 de Agosto (www.aquemealentejo.blogspot.com) – Do ouro ao ourives: novo
produto para o Geopark Naturtejo
24 de Agosto (www.mm-animarte.blogspot.com) – Do Ouro ao Ourives: novo
produto para o Geopark Naturtejo
24 de Agosto (Gazeta do Interior) – Geopark cria peças de ourivesaria
25 de Agosto (Reconquista – 1ª página) – Geopark cria Trilobite de ouro
25 de Agosto (Reconquista – 1ª página) – Baja acelera no Pinhal
30 de Agosto (www.naturlink.sapo.pt) – Geopark Naturtejo renova site e lança
central de reservas turísticas para a região
30 de Agosto (Povo da Beira) – Geopark Naturtejo – Peças de ourivesaria em forma
de fósseis

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Rádio & TV
4 de Julho – Localvisão TV Castelo Branco – À descoberta da Escalada.
http://videos.sapo.pt/64vm2GnjUKBMOccf6HWJ
29 de Julho – Localvisão TV Castelo Branco – XV Edição da Feira Raiana
2 de Agosto - Localvisão TV Castelo Branco – Feira Raiana superou as expectativas.
http://videos.sapo.pt/8K06m8oFz7Ep9rQSvw5I
4 de Agosto – Rádio Condestável – Oleiros – Município aposta na “Evasão da Rotina”
24 de Agosto – Rádio Cova da Beira – Há ouro no Geoparque!
24 de Agosto – Rádio Clube de Monsanto – Geopark Naturtejo cria peças de
ourivesaria com a forma de fósseis

PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
Jacinto, A. Geopark Naturtejo: a união faz a força…Revista Viver, 11: pp. 30.
Novo site do projecto LLP GEOschools: http://geoschools.geol.uoa.gr

www.naturtejo.com
geoschools.geol.uoa.gr

http://cigeoq2011.ipcb.pt

Geoparques: Geologia humanizada
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