
 

 

Naturtejo nos Media 

20
15

 
 

Julho - Dezembro 



 

Naturtejo nos Media 

 

Julho 2015 



QUINTA-FEIRA | 30 JUL 2015  | 19

REGIÃO DAS BEIRAS
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GEOPARK NATURTEJO
Dois especialistas da Unesco,
Zhao Zhizhong (coordenador
da Rede Chinesa de Geopar-
ques) e Charalampos Fassoulas
(coordenador do Fórum de
Geoparques da Grécia), visita-
ram o concelho de Oleiros no
âmbito da revalidação do Geo-
park Naturtejo da Meseta Me-
ridional.

«Este é um processo que
ocorre a cada quatro anos e que
pretende verificar se o plano de
desenvolvimento do Geopark
está a ser aplicado em confor-
midade, contribuindo para o de-
senvolvimento sustentável do
território em que se insere. No
caso de um parecer favorável,
este permite a revalidação da
marca sob os auspícios da
UNESCO por mais quatro
anos», explicou o município de

Oleiros, em nota de imprensa.
A autarquia recorda que é a

segunda vez que aquele territó-
rio é avaliado no âmbito da re-
validação desta certificação in-
ternacional, tendo a primeira
ocorrido em 2011, com a visita
de dois técnicos de nacionali-
dade alemã e espanhola. «Tal
como há quatro anos, os espe-
cialistas percorreram alguns
pontos de interesse do concelho
de Oleiros, tendo tomado con-
tacto com os novos projectos e
produtos que surgiram desde
então. O Trilho Internacional dos
Apalaches, a Rota das Monta-
nhas, o aumento significativo do
número de turistas e de unida-
des de alojamento existentes no
território, a aposta na sinalética
ou a promoção dos produtos lo-
cais, foram só alguns dos aspec-
tos valorizados», divulgou.�

Oleiros recebe visita de
especialistas da Unesco

d
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Não faltam apelos ao descanso e à aventura nos seis concelhos que fazem parte deste 
geoparque. Se as aldeias históricas convidam às refeições relaxadas, os muitos quilómetros 
de trilhos terrestres e aquáticos desafiam os mais aventureiros. Está lançado o convite, seja 

para uma breve passagem ou uma estada mais demorada.

POR LUÍS CARLOS SOARES

NATUREZA E HISTÓRIA 
FUNDIDAS NO GEOPARK NATURTEJO
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A
um ano de celebrar uma 
década enquanto primeiro 
geoparque português reco-
nhecido pela UNESCO, o 
que aconteceu em 2006, o 

Geopark Naturtejo continua a apre-
sentar-se como um destino turístico 
ideal para quem gosta de passar as suas 
férias por entre natureza de perder a 
vista e até os adjetivos. Localizado no 
distrito de Castelo Branco, engloba 
4600 km2 distribuídos por este conce-
lho e também pelos de Idanha-a-Nova, 
Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila 
Velha de Ródão, onde a oferta turística 
aumenta de ano para ano.

Não faltam apelos ao descanso e à 
aventura. Para os que procuram dias 
calmos e relaxados, um dos principais 
atrativos passa pela aldeia de Monsan-
to, toda ela classificada monumento 
nacional, “que ficou conhecida como 
a aldeia mais portuguesa de Portugal, 
pelos seus arreigados usos, costumes 
e tradições, conjuntamente com a sua 
singular arquitetura, que acompanha 
as formas naturais de um espetacular 
modelado granítico”, descreve Carlos 
Neto de Carvalho, coordenador cien-
tífico do Geopark Naturtejo, à Revista 
PORT.COM.

Outra aldeia histórica também 
construída maioritariamente a granito, 
e que faz parte deste território, é a 
de Idanha-a-Velha, “um verdadeiro 
tesouro arqueológico que guarda im-
portantes testemunhos das diferentes 
civilizações que por aqui passaram, 
desde o período romano”, apresenta o 
responsável.

Tanto numa como noutra é possível 
adquirir alguns dos queijos de ovelha 
que distinguem a região, como o queijo 

de Nisa, o queijo amarelo da Beira Baixa 
e até o queijo picante. Aos estômagos 
mais fortes também se apresentam as 
aguardentes ou licores de medronhos 
apanhados nas montanhas em redor.

Se os pratos de borrego abundam 
em quantidade e qualidade por toda 
a região, quem quiser deliciar-se com 
cabrito estonado deve aproximar-se de 
Oleiros, assim como a perdiz de esca-
beche atrai os turistas até aos restau-
rantes da vila de Idanha-a-Nova. Como 
sobremesa destacam-se frutas da época 
como as cerejas de Montes da Senhora 
ou a melancia do Ladoeiro.

Aventuras em terra 
e dentro de água

Os mais desportistas e aventureiros 
podem lançar-se por entre um milhar 
de quilómetros de percursos pedestres, 
de bicicleta e equestres, devidamen-
te sinalizados para o efeito. Dentro 
de água é possível fazer passeios em 
diversos tipos de embarcações, sejam a 
motor ou a remos. 

Um dos percursos aquáticos mais 
populares percorre o Parque Natural 
do Tejo Internacional, onde se destaca 
“o Monumento Natural das Portas de 
Ródão, pela forma majestática como a 

montanha se abre ao poder das águas 
do grande rio”.

Quem não quiser ter uma embarca-
ção a separá-lo da água deve dirigir-se 
às praias fluviais da região, com os 
concelhos de Proença-a-Nova e Oleiros 
a apresentarem algumas certificadas 
com qualidade ouro, a mais alta distin-
ção para o efeito.

 “Seja de passagem ou para uma 
demorada estada, o Geopark Na-
turtejo tem muito para oferecer aos 
emigrantes portugueses, tanto os que 
procuram um merecido descanso no 
seu país natal, como os que procuram 
umas férias ativas, de experiências e 
de conhecimento da história natural 
e cultural única que caraterizam este 
território”, termina Carlos Neto de 
Carvalho. Perante esta apresentação, 
difícil é não se sentir tentado.  

Monsanto, “a aldeia mais 
portuguesa de Portugal”
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Feira Raiana junta portugueses 
e espanhóis em Idanha 

 
A  presidente  do Gover- 

no  provincial de  Cáceres, 
Rosario Cordero, realçou a 
importância do evento para 
Espanha e para Portugal. 

"Este é um encontro que 
vai mais além de uma feira 
lúdica. Além das muitas 
pessoas que a visitam, que- 
remos que constitua  uma 
oportunidade de negócio 
para  os  diversos setores 

como a  agroindústria  ou 
o  turismo, que é  muito 
importante  para o desen- 
volvimento rural da raia", 
afirmou. 

Rosario Cordero adiantou 
ainda que quer aprofundar 
ainda mais a relação entre a 
Estremadura e a Beira Baixa 
nos próximos quatro anos. 

"Queremos que esta rela- 
ção seja uma realidade que 

vá além da feira Raiana. 
Deve haver uma aproxima- 
ção das pessoas e dos proje- 
tos", concluiu. 

Durante  os dias da Fei- 
ra Raiana está previsto  um 
programa de animação, que 
inclui atividades culturais, 
desportivas, gastronómicas 
e musicais, desde o fado aos 
folclores português e espa- 
nhol. 

Jose Cid atua dia 30 de julho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amor Electro sobem ao palco dia 31 de julho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Gift atuam na noite de 1 de agosto 

 
PUBLICIDADE 

A Feira Raiana que este 
ano vai decorrer em Idanha 
-a-Nova, entre 29 de julho 
e 02 de agosto, conta com a 
participação de 200 exposi- 
tores de Espanha e Portugal. 

O anúncio foi feito na 
apresentação oficial que de- 
correu em Cáceres [Espanha] 

"Não queremos apenas 
fazer uma feira do lado 
português,  mas sim reali- 
zar uma boa feira em Espa- 
nha e em Portugal. O nos- 
so objetivo é a cooperação 
e todos somos poucos para 
isso", afirmou o presidente 
da Câmara de Idanha-a-No- 
va, Armindo Jacinto. 

O autarca,  realçou  a im- 
portância da cooperação 
entre a região portuguesa da 
Beira Baixa e a Estremadura 
espanhola. 

"A cooperação  entre as 
duas regiões é fundamental 
e constitui uma oportuni- 
dade de desenvolvimento. 
A fronteira tem que ser um 
motivo de desenvolvimen- 
to  e  de  oportunidades", 
disse. 

A 19ª edição da Feira Raia- 
na, cuja realização é alterna- 
da entre Portugal (Idanha-a- 
Nova) e Espanha (Moraleja), 
vai custar este ano cerca de 
400 mil euros. 

O autarca português 
adiantou ainda que o certa- 
me, além de ser um motivo 
de encontro da economia, da 
cultura e do social, tem que 
constituir também um mo- 
mento de reflexão. 

E, nesse sentido, uma das 
novidades  desta edição vai 
ser a apresentação do Fórum 
Inovação Rural, esta quarta- 
feira, cujo objetivo é discutir 
e  falar de produtos rurais 
inovadores. 

Armindo Jacinto anun- 
ciou a criação de um Prémio 
Inovação Rural, "nesta edi- 
ção zero, iremos premiar 
um projeto que conside- 
ramos se tem distinguido, 
nos próximos anos espera- 
mos que haja candidaturas 
de empresas,  de um lado 
e outro da fronteira,  para 
este prémio que será mone- 
tário". 



p p g

Exposição “Fórum Português 
de Geoparques” em Oleiros 

Está patente até 15 de 
agosto, no átrio do Salão 
Nobre dos Paços do Con- 
celho, em Oleiros, a exposi- 
ção itinerante ‘‘Fórum Por- 
tuguês de Geoparques’’. 

Desenvolvida  pelos geo- 
parques portugueses, sob a 
coordenação da Comissão 
Nacional da UNESCO, a 
exposição tem percorrido 
os vários territórios clas- 
sificados como geoparque 
em Portugal: Naturtejo, 
Arouca, Açores e Terras de 
Cavaleiros, pretendendo 
apresentar a excelência des- 
tes patrimónios reconhe- 
cidos internacionalmente 
pela UNESCO e as dinâ- 
micas diferenciadoras que 
se geram em torno destes 
recursos, através de novas 
estratégias de conservação, 
desenvolvimento de novos 

nichos e da implementação 
de novas empresas. 

Recorde-se que os geo- 
parques são territórios que 
em Portugal se  articulam 
através do Fórum Portu- 
guês de Geoparques, uma 
estrutura criada sob a égi- 
de da Comissão Nacional 
da UNESCO. O Geopark 
Naturtejo foi o primeiro 
geoparque português a ser 
criado, tendo vindo a ser 
modelo para muitos outros. 
Em Oleiros, destacam-se 
importantes recursos na- 
turais e estratégias de de- 
senvolvimento inovadoras, 
como a Rota das Monta- 
nhas ou o Trilho Interna- 
cional dos Apalaches que 
fazem do Geopark Naturte- 
jo um território de grande 
aposta no desenvolvimento 
sustentável. 
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CAMPO ARQUEOLOGICO DE PROEN~A:A-NOVA

Novas tecnologias sao aplicadas
ao trabalho arqueologico
As novas tecnicas
de registo
de dados em
plataforma digital
perm item acelera r
o tratamento
da inforrnacao
recolhida
nos trabalhos

As escavacces no Campo Ar-
queolegico de Proenca-a-Nova
(CAPN)ficaramrnarcadas, este
am),pelaintroduc;ao de algumas
inovacoesno trabalho arqueol6-
gico decampe, com.crecurso a
novastecnologias,

"Referirno-nos ao registo, in-
regralmente digital, dos dados
obtidos em campo atraves de
uma plataforma on-line e a
substituicao dos desenhos de
campo, ate aqui feitos a vista,

o arqueologo Joao Caninas orientou os trabalhos de campo

porregisto fotogtamenico tridi-
mensional", explicou sexta-feira,
o arqueologo Ioao Caninas.

Este responsavel, que.fala-
va durante umaconferenciade
Imprensa parafazer 0 balance

e de aumentar a possibilidade
de relacionar e representar os
dados armazenados em suporte
digital.

Os trabalhos revelaram ain-
da tecnicas de construcao em

dos trabalhos desenvolvidosna
campanha de 2015, adiantou
que estas inovacoes tem a van-
tagem de permitir acelerar 0 tit-
mo da escavatao arqueologica e
de facili tar a edic;ao de relat6rios

sepulturas rnegalitieas ate agora
descorihecidas, com recurso a
argamassa.

"Temos aqurumaconstru-
c;aocornpleta quecombina argi-
las com varios tipos de cornposi-
c;ao e estrururas em pedra.
Podemos estarperante 0proto-
tipo do primeiro muro de dois
paramentos eenshirnento inter-
no, 0 quernais tarde, no Calcoli-
tico surge em pevoados fortifrca-
dos", disseloao Caninas.

Contudo, 0 arqueologo es-
clareceu que eprecise aguardar
pelos resultadoslaboratoriais:fi-
nais dos materiais encontrados
na rnamoa do Cabeco da.Anta

As escavacces arqueolcgi-
cas, que deeoneram entre osdias
3 e29 de agosto, concentraram-
se em duas sepulturas megalfti-
cas situadauas Moitas (Cirno do
VaJedeAlvito e Cabeco da Anta),
numrecintornurado, provavel-
mente daldadedo Bronze.situa-
do na Serra das Talhadas (Chao

do Galego) eno Fortedas'Bateri-
as (Catraia Fundeira),

Naquarta edicao do CAPN,
criado em 2012, participam sete
arqueologos e alunos de arque-
ologia oriundos das universida-
des do Porto, Coimbra, Iisboa,
Faro e daUniversidade deAlca-
la de. Henares, de Espanha, e
Beijing Language and Culture
University, da China.

Acampanhade2015incluill
ainda urn programa de confe-
rencias com temas variados e
oradores oriundos de diversos
pontes do Pais.

·0 campo arqueol6gico de
Ptoenca-a-Nova e organizado
pela Associacao de Estudo do
AltoTejo e pela Camara de Pro-
enca-a-Nova e conta entre os
seus parceiros com universida-
des portuguesas e espanholas,
centros deinvestigacao, empre-
sas privadas, Geopark Naturtejo
e ainda com a participacao sin-
gular de diversosinvestigadores.

Gazeta do Interior, 2 de Setembro de 2015
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Inaugurada pelo Ministro Ad-
junto e do Desenvolvimento Re-
gional, Prof. Doutor Miguel Poia-
res Maduro, e pelo Presidente da 
Câmara de Oleiros, Dr. Fernan-
do Marques Jorge, a XV edição 
da Feira do Pinhal decorreu em 
Oleiros, entre 5 e 9 de Agosto.

Tal como habitualmente, con-
tou com a participação das Jun-
tas de Freguesia do concelho, 
bem como de diversas associa-
ções que desenvolvem o seu tra-
balho em prol do município, no-
meadamente a Casa da Comarca 
da Sertã. Durante a Feira, na qual 
participamos desde 2008, foram 
disponibilizadas no nosso stand 
diversas obras literárias, nomea-
damente “A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Proença-a-Nova”,"A 
Charneca da Beira", "Monogra-
fia da Freguesia de S. João do 
Peso”, “Sertanense: 75 Anos de 
História”, “Vilar dos Condes - A 
terra e a sua gente”, "Os Mendes 
Barata da Longra" e "História 
da Sertã", bem como diversos 
materiais promocionais dos mu-
nicípios de Mação, Oleiros, Pro-
ença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei. 
   Neste importante certame regio-
nal, marcaram também presença 
diversos associados colectivos 
da nossa Casa, nomeadamente o 
Grupo de Amigos da Freguesia 
da Madeirã, a Liga dos Amigos 
da Freguesia da Amieira, a Liga 
dos Amigos da Freguesia de Isna, 
a Liga Regional "Os Unidos da 
Freguesia de Álvaro" e a União 
Regional da Freguesia do Sobral, 

bem como o Grupo de Amigos 
Incondicionais de Orvalho, cujo 
Grupo de Danças e Cantares ac-
tuou no recinto da Feira.

As festividades de Oleiros ter-
minaram no dia 10 de Agosto, 

feriado municipal, dia em que 
foi apresentado publicamente o 
livro "Famílias da Freguesia do 
Sobral", da autoria do Presidente 
da Direcção da Casa da Comarca 
da Sertã, Engº Pedro Amaro.”

xv feira do pinhal

Na edição anterior, por lapso e insuficiente informação, não 
referimos todos os participantes no Desfile realizado em Julho e 
o organizador que foi a Junta de Freguesia de Oleiros - Amieira.

Assim, além da Model Sport, participaram o Pronto a Vestir 
Barata e a Casa Nova Ambientes.

A todos as nossas desculpas.

Rosa Afonso, natural de 
Oleiros e Artesão local, 
especialista em  Pintura 
de Cerâmica, mas não só, 
merece um justo destaque 
nas nossas páginas.

Desde 1989, luta e tra-
balha, divulgando a sua 
especialidade, felizmente, 
dia-a-dia mais reconheci-
da.

Com formação específi-
ca em Pintura de Cerâmi-
ca, tem feito Exposições 
e é figura certa em todas 
as actividades na região e 
não só.

A sua actividade esten-
de-se também ao trabalho 
em tela, tecido e acrílico e 
é extremamente aprecia-
da.

Recentemente nas Fes-
tas da Amieira foi possível 
observar o belo trabalho 
em Azulejo Hispano - 
Árabe do século XV e XVI que pode encontrar e observar na Igreja 
Matriz de Oleiros.

Pode saber mais na sua loja em Oleiros ou contactar a artista pelo 
email: rosajesusafonso@sapo.pt

rosa afonso - 
Ceramista

                  Direcção Técnica: Dra Maria Odete da Conceição Guerra

Rua dos Bombeiros Voluntários - Oleiros
Telefone 272 681 015 . Fax 272 681 016

O geopark Naturtejo juntou-
se mais uma vez à iniciativa do 
Ciência Viva no Verão, promo-
vida pela Ciência Viva, Agência 
Nacional para a Cultura Científi-
ca e Tecnológica, com actividades 
de Geologia no Verão que visam 
aproximar a Ciência da socieda-
de, através de acções de divulga-
ção junto do grande público.

Numa acção conjunta entre o 
Centro Ciência Viva da Floresta e 
o Geopark Naturtejo foi dinami-
zada a acção “O Ouro das Portas 
de Almourão”, uma actividade 
que trouxe participantes de to-

dos os pontos do país a Sobral 
Fernando, Proença-a-Nova, um 
local com vestígios da explora-
ção de ouro, do Período Romano 
– as Conheiras de Sobral Fernan-
do.

Os participantes vieram com 
vontade de descobrir mais sobre 
a origem das pepitas de ouro, 
sobre os processos milenares da 
sua exploração nesta região e que 
perduraram até ao século XX, 
culminando com uma experiên-
cia de garimpo no rio Ocreza.

Com muita persistência e de-
senvoltura os participantes fo-

ram lavando areias do rio, tendo 
sido encontradas algumas “pas-
tanas” de ouro.

A experiência de garimpo é 
uma actividade turística dina-
mizada por empresas em vários 
locais do Geopark Naturtejo, es-
tando a atrair cada vez mais vi-
sitantes.

No âmbito da rede global de 
geoparques, reconhecidos pela 
UNESCO, este produto do ge-
opark Naturtejo tem sido um 
exemplo de boas práticas para 
outros territórios, tendo inspira-
do outros países.

geologia no verão nas 
portas de almourão

Desfile de Moda 
em oleiros

Jornal de Oleiros, Setembro/Outubro de 2015
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Penamacor confirmada no Geopark
UNESCO Esta corrfirmada a entrada de Penamaeor no Geopark Naturte]o. A aprovaeao decorreu 113. Finlandia, na
Assembleia Geral da Rede Europeia.

Joao Carrega
joao.carregargreconquista.pt

A Assembleia Geral da
Rede Europeia de Geo-
parques. que decorreu na
Ftnlandia. na ultima sema-
na aprovou. como 0 Recon-
quista referiu em primeira
mao. na sua edicao anterior.
a entrada do concelho de
Penamacor para 0 Geopark
Naturtejo.
Com esta aprovacao, 0 Ge-
opark Naturtejo aumenta a
sua area para cerca de cinco
mil quilometros quadrados
sendo urn dos territories
com mais area e que en-
volve rna is municipios, em
comparacao com os outros
geoparques mundiais.
Para a autarquia raiana.
"esta decisao corresp.on-
de as expectativas e abre

)

novas perspetivas em ter-
mos da valorizacao do seu
pa tr im on io geologico. e
do desenvolvimento do
geotunsmo'' .
Em nota enviada 11 impren-
sa. a Camara de Penama-
cor explica que a vila "vai
receber durante 0 mes de
sete mbro, nos· Paces do
Concelho. uma exposicao
itinerante sobre 0 Forum
Portugues de Geoparques.
desenvolvida pelos geo-
parques portugueses. sob a
coordenacao da Comissao
Nacional da Unesco".
Arrnindo [acinto. presiden-
te da Naturtejo, explica que
"os alargamentos das areas
dos geoparques nao sao fa-
ceis. 0 nosso e dos poucos
da Europa que envolve tan-
tos municipios. Mas com
isso ganhamos dimensaoA Assembleia geral decorreu na Finlandia,

e escala. Alem russo. com
a entrada de Penamacor,
fazemos coincidir a area da
Comunidade Intermunici-
pal da Beira Baixa tambem
com 0 nosso geoparque".
Aquele responsavel consi-
dera que este alargamento
"e tambem a afirmacao do
Gepark Naturtejo e 0 resul-
tado de uma estrategia de
desenvolvimento turistico
que tern os vindo a fazer".
Armindo Jacinto destaca
tambem 0 facto do Gepark
Naturtejo ter "uma imagem
muito positiva em termos
internaciouais" .
o Geopark Naturtejo passa
assim a integrar os conce-
1hos de Castelo Branco,
Idanha-a- Nova, Proenca-
a-Nova. Oleiros. Penama-
cor. Vila Velha de Rodao
e Nisa.
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Durante a última Reunião da 
Comissão de Coordenação da 
Rede Europeia de Geoparques, 
decorrida no Geopark Rokua, 
na Finlândia, a 2 de Setembro, o 
geopark Naturtejo viu renovado 
o seu selo de Geoparque Global, 
reconhecido pela UNESCO, uma 
certificação internacional de exce-
lência, até Setembro de 2019.

Esta decisão foi debatida e vo-
tada pelos representantes dos 
65 geoparques europeus e da 
UNESCO, com base no relatório 
da rigorosa missão de avaliação 
decorrida em Julho.

A avaliação considerou o tra-
balho desenvolvido entre 2011-
2015 e também os projectos em 
curso. Foi concluído que o plano 
de desenvolvimento do Geopark 
Naturtejo está a ser aplicado em 
conformidade, de acordo com os 
princípios e compromissos assi-
nados ao integrar as Redes Eu-
ropeias e Global de Geoparques, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento sustentável do território.

Nesta reunião foi também vota-
da, por unanimidade, a extensão 
do geopark Naturtejo, com a 
integração de Penamacor,  ten-
do sido reconhecido o trabalho 
desenvolvido pelo município 

em colaboração com o Geopark, 
ao longo de mais de um ano na 
preparação de uma estratégia 
de desenvolvimento sustentável 
conjunta que pretende valorizar 
e desenvolver sustentávelmente 
o território.

Segundo Armindo jacinto e 
carlos Neto de carvalho, repre-
sentantes do geopark Naturtejo 
na Comissão de Coordenação da 
Rede Europeia de Geoparques, 
estes resultados apenas confir-
mam o trabalho desenvolvido no 

território desde a sua integração 
em 2006, com o contributo da 
equipa técnica, associados, par-
ceiros, agentes locais e comuni-
dades.

Recorde-se que este é um ano 
muito importante para os geo-
parques, aguardando-se a apro-
vação do Programa «geoparques 
globais da uNEScO» pela Con-
ferência Geral da UNESCO, em 
Novembro, após este já ter sido 
validado pelo seu Conselho Exe-
cutivo, em Abril passado.

revalidado o selo unesCo  
para o geopark naturtejo  

por mais 4 anos

geoParK naturteJo

Pelo segundo ano consecutivo, o Município de Oleiros volta a ofe-
recer os manuais escolares a todos os alunos do concelho, desde o 
1ºciclo ao ensino secundário. Neste ano letivo são abrangidos cerca  
260 alunos, com uma oferta de 2122 manuais, sendo excluídos deste 
apoio apenas os alunos que assim o entenderem.

No dia 21 de setembro, primeiro dia de aulas, os manuais serão 
entregues em simultâneo nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico 
do Estreito, Orvalho e Oleiros.

A presente medida ronda um investimento estimado de 55.000€ e 
está inserida no Projeto "Oleiros Educa", uma parceira entre a Câma-
ra Municipal de Oleiros, o Agrupamento de Escolas Padre António 
de Andrade (AEPAA), a  Residência de Estudantes de Oleiros,  a 
Diocese de Portalegre-Castelo Branco e a Segurança Social.

O "Oleiros Educa" pretende atrair estudantes de fora e apoiar os 
naturais do concelho, com regalias como a residência de estudantes, 
o cartão jovem municipal com descontos, transporte escolar gratuito 
para todos os alunos,

refeições gratuitas para crianças do ensino pré-escolar e do 1ºciclo 
do ensino básico com carências financeiras, estímulo ao ensino atra-
vés de bolsas de mérito entre outros privilégios.

município oferece 
manuais escolares a 

todos os alunos

Jornal de Oleiros, Setembro/Outubro de 2015
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Em busca
do ouro

Ciencia Viva da Floresta e
o Geopark Naturte]o dina-
mizaram a acao "0 OUIO

das Portas de Alrnourao",
no ambito da iniciativa Ge-
ologia no Verao, promovida
pela Ciencia Viva, Agencia
NacionaJ para a Cultura
Cie ntffica e Tecnologrca,
Esta atividade trouxe par-
ticipantes de todo 0 pais a
Sobral Fernando, Proenca-
a-Nova. a urn local com
vesugios da exploracao de
ouro. do Periodo Romano,
nomeadamente as Conhei-
ras de Sobral Fernando,
Os participantes vieram
com vontade de descobrir
mais sobre a origem das
pepitas de ouro. sobre os
processos mile nares da sua
expl o racao nesta regiao
e que perduraram ate ao
seculo XX, culminando
com uma experrencia de
garimpo no rio Ocreza. A
experiencia de garimpo e
uma actividade turistica
dinamizada por empresas
em varios locals do Geopark
Naturtejo. estando a atrair
cada vez mais visitantes. No
ambito da Rede Global de
Geoparques, reconhecidos
pela UNESCO, este pro-
duto do Geopark Naturtejo
tern sido urn exemplo de
boas praticas para outros
territorios.

Reconquista, 3 de Setembro de 2015
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Pesquisa:  >

Partilhar:

O laboratório Hércules de
Évora está a analisar o
material encontrado

Proença-a-Nova: Achados "únicos" nas
escavações de 2015
09/09/2015, 14:38

Um possível protótipo de muro, sustentado com a primeira argamassa usada
em construções megalíticas em Portugal, e a utilização de ferramentas de
trabalho inovadoras são as principais notas de destaque do balanço de mais
um mês de escavações no Campo Arqueológico de Proença-a-Nova (CAPN). 
O diretor do CAPN, João Caninas, avança com esta possibilidade de achado da
primeira argamassa, mas ressalva que tal "carece agora da confirmação
laboratorial, pois ainda não há uma resposta do Laboratório Hércules, de
Évora". Mas lembra que, nesta edição de 2015, se destacaram neste campo
"algumas inovações no domínio do trabalho arqueológico a nível nacional, com
recurso a novas tecnologias". Referindo-se "ao registo, integralmente digital,
dos dados obtidos em campo através de uma plataforma on-line criada por
Gonçalo Ferreira e Paulo Félix, denominada de 'Alcaide' e à substituição dos
desenhos de campo, até aqui feitos à vista, por registo fotogramétrico
tridimensional, desenvolvido por Hugo Pires". Em termos de resultados, "estas
inovações permitem acelerar o ritmo da escavação arqueológica, de facilitar a
ulterior edição de relatórios e de aumentar as possibilidades de relacionar e
representar (nomeadamente de modo tridimensional) os dados, desta forma
armazenados em suporte digital".
Isto sem esquecer outro dos objetivos deste CAPN, o de ser "uma iniciativa de
investigação e formação, vocacionada para o estudo e valorização dos sítios
arqueológicos de Proença-a-Nova, proporcionado aos alunos experiências
nesta área". Um trabalho que "não se pode dissociar do desenvolvimento social
e económico de Proença-a-Nova. Alargamos os sítios arqueológicos, mas
também os territórios a explorar e beneficiamos outras freguesias onde há
vestígios arqueológicos. Tudo isto também dinamiza a economia local, pois
temos durante um mês cerca de 20 pessoas em permanência, incluindo sete
arqueólogos". 
Este ano, segundo João Caninas, o trabalho incidiu mais "na câmara fúnebre
do monumento megalítico do Chão do Galego", onde foi possível registar novos

achados. Quanto ao espólio recolhido, resumem-se aos registos
(conhecimento e informação) e aos materiais arqueológicos (artefactos e
amostras de pedras e sedimentos). 

O trabalho em Chão do Galego "vai ter continuidade nos próximos anos, para
que possa ser reconstruido e qualificado para poder ser visitado", tal como o
monumento do Vale do Alvito, "que é menor, mas igualmente monumental e
que vai ser recuperado, tal como foi feito no Cão do Ribeiro (o primeiro a ser
escavado) ou no forte das baterias". 

Há ainda um grande objetivo revelado por João Caninas, que é a
"internacionalização do campo, trazendo participantes de todo o mundo. A
maioria dos participantes são portugueses, mas já temos espanhóis, ingleses,

brasileiros e chineses, mas é preciso alargar ainda mais esta
internacionalização". Este ano, além das escavações "houve uma pequena
equipa a fazer prospeção nas margens dos rios Ocreza e Pracana, onde
pensamos ter descoberto os primeiros vestígios de ocupação paleolítica,
especialmente por uma peça que, pela sua posição geológica tem mais de 100

mil anos. Além disso, está provado que no concelho de Proença-a-Nova
também houve ocupação paleolítica. Mas não contamos encontrar muitos
vestígios porque os romanos destruíram muito desse património na exploração
do ouro nos terraços do Ocreza". 

A partir do próximo ano, o diretor do CAPN pretende entregar o espólio que é
recolhido nestes campos à Câmara Municipal de Proença-a-Nova, para que
seja fiel depositária do mesmo, tendo por isso contatado já a Direção Geral do

Terras
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área do assinante

Bem-vindo Naturtejo-EIM.

Conta Sair

Património.

ESPÓLIO O presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, lembra que
um dos bons projetos do seu antecessor foi "a construção do Centro de
Interpretação de Fortes e Baterias, em Sobreira Formosa, com o propósito de
investigar o que havia naquela região e guardar esse espólio". 
Apesar da falta de financiamento para este tipo de projetos, que deveria na
opinião de João Paulo Catarino ser responsabilidade do Ministério da Cultura,
não evitou que se aprofundasse este trabalho. "A autarquia e a Associação de
Estudos do Alto Tejo (AEAT), assente em muito trabalho voluntário, têm
conseguido mostrar que territórios como o nosso têm história e é fundamental
investiga-la, também numa perspetiva económica e cultural". Querendo, por
isso, "sensibilizar o Ministério da Cultura para poder intensificar estas
investigações, com mais participantes durante os verões e conseguirmos fazer
em menos tempo este trabalho". 
Para Catarina Magalhães é a terceira escavação que faz este verão. "Em termos
de organização e aprendizagem é muito bom", ideia corroborada por Daniela
Maio, da Universidade do Algarve, sendo esta a segunda vez que participa no
CAPN. Já Vicente Cruz, de 15 anos, aluno de Proença-a-Nova, ainda não fez as
suas escolhas mas "é incrível o quanto se pode aprender nesta escavação, nas
conversas, com as pessoas e é uma boa forma de esclarecer vocações". 
Recorde-se que o CAPN é organizado pela Associação de Estudo do Alto Tejo e
pela Câmara Municipal de Proença-a-Nova e conta entre os seus parceiros e
apoiantes várias universidades portuguesas e espanholas (Coimbra, Évora,
Porto e Alcalá de Henares), centros de investigação (Laboratório Hércules,
Centro de História de Arte e Investigação Artística e Instituto de Ciências da
Terra, da Universidade de Évora), o Exército Português, o Geopark Naturtejo,
empresas privadas (EMERITA, Superfície Geomática, Visa Consultores, Procesl
e TTerra) e ainda com a participação singular de diversos investigadores.

 

Autor: Lídia Barata
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Algumas das notícias disponibilizadas neste sítio são de acesso reservado a
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DESDE 0 INICIO DESTE MES

Penamacor ja I

integra 0 Geopark
Naturtejo

,
"

;,

o Concelhe de Penamacor ja
integra 0 Geopark Naturtejo.

Esta lntegracao surge de-
pois da Comissao de Coordena-
c;aoda Rede Burepeia de Geo-
parqnes ter debaridc e votado,
pOI unanimidade, a revalidacao
do Geopark Naturteio como

Geoparque Global, e aprovada
a integracao do Concelho de
Penamacor, corn base no traba-
lh:o que-vern sendo realizado
intemamente, em estreita cola-
boracao com a estrutura tecni-
ca daqueleorganismo.

Para assinalar a iategracao

durante este IDeS, no etlifi€io
da Camara de Penamacor,
esta patents a exposic;ao itine-
ranteF6rumPortuguesde Ce-
oparques, desenvolvida pelos
geoparques portugueses, sob
a ccordenacao da Comissao
Nacional da UNESCO.



Povo da Beira, 9 de Setembro de 2015
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UNESCO

Geopark Naturtejo revalida selo UNESCO
4/9/2015, 1545

A Comissao de Coordenacao da Rede Europeia de Geoparques
revalidou 0 selo UNESCO ao Geopark Naturtejo por mais quatro anos e
aprovou a mteqracao de Penamacor, anunciou presidente daquela.
estrutura.

ANTON:O JOSE/LJSA

Autor
Observador, 4 de Setembro de 2015
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A Comissao de Coordenacao da Rede Europeia de Geoparques reva1idou
o selo UNESCO ao Geopark Naturtejo por mais quatro an os e aprovou a
integracao de Penamacor, anunciou esta sexta-feira 0 presidente daque1a
estrutura.

Em comunicado enviado hoje a agencia Lusa, Armindo Jacinto exp1ica
que a decisao foi tomada durante a ultima reuniao da Comissao de
Coordenacao da Rede Europeia de Geoparques, que decorreu no dia 2, no
Geopark Rokua (Finlandia).

"0 Geopark Naturtejo viu renovado 0 seu selo de Geoparque Global,
reconhecido pela UNESCO, uma certificacao internacional de excelencia,
ate setembro de 2019".0 presidente do Georpark Naturtejo adiantou
ainda que foi tambem votada, por unanimidade, a extensao do Geopark
Naturtejo, com a integracao de Penamacor.

"Foi reconhecido 0 trabalho desenvolvido pelo municipio [Penamacor]
em colaboracao com 0 Geopark, ao longo de mais de urn ano, na
preparacao de uma estrategia de desenvolvimento sustentavel conjunta
que pretende valorizar e desenvolver sustentavelmente 0 territ6rio", le-se
no comunicado.

A revalidacao da certificacao internacional de excelencia ao Geopark
Naturtejo foi debatida e votada pelos representantes dos 65 geoparques
europeus e da UNESCO, com base no re1at6rio da missao de avaliacao
que se deslocou ao Geopark Naturtejo em julho.

A avaliacao considerou 0 trabalho desenvolvido entre 2011-2015 e os
Observador, 4 de Setembro de 2015



07/09/2015 Geopark Naturtejo revalida selo UNESCO - Observador

projetos em curso e concluiu que 0 plano de desenvolvimento do Geopark
Naturtejo esta a ser aplicado em confonnidade, contribuindo para 0

desenvolvimento sustentavel de territ6rio.

o Geopark Naturtejo integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova, Nisa, Oleiros, Proenca-a-Nova, Vila Velha de Rodao e, a partir de
agora, Penamacor. Observador, 4 de Setembro de 2015
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Geopark Naturtejo revalida selo UNESCO e integra
concetho de Penamacor
04-09-201514:321 Pais
Porto Canal com Lusa



07/09/2015 Geopark Naturtejo revahda selo UNESCO e integra concelho de Penamacor

Idanha-a-Nova, Castelo Branco, 04 set (Lusa) - A Comissao de Ccordenacao da Rede
Europeia de Geoparques revalidou 0 selo UNESCO ao Geopark Naturtejo por mais
quatro anos e aprovou a integracao de Penamacor, anunciou hoje 0 presidente daquela
estrutura.

Em comunicado enviado hoje a agencia Lusa, Armindo Jacinto explica que a decisao foi
tomada durante a ultima reuniao da Comissao de Coordenacao da Rede Europeia de
Geoparques, que decorreu no dia 02, no Geopark Rokua (Finlandia).

"0 Geopark Naturtejo viu renovado 0 seu selo de Geoparque Global, reconhecido pela
UNESCO, uma certificacao internacional de excelencia, ate setembro de 2019",

°presidente do Georpark Naturtejo adiantou ainda que foi tambern votada, por
unanimidade, a extensao do Geopark Naturtejo, com a integracao de Penamacor.

"Foi reconhecido 0 trabalho desenvolvido pelo municipio [Penamacor] em colaboracao
com 0 Geopark, ao longo de mais de um ano, na preparacao de uma estrategia de
desenvolvimento sustentavel conjunta que pretende valorizar e desenvolver
sustentavelmente 0 territorio", le-se no comunicado.

A revalidacao da certificacao internacional de excelencia ao Geopark Naturtejo foi
debatida e votada pelos representantes dos 65 geoparques europeus e da UNESCO,
com base no relat6rio da rnissao de avaliacao que se deslocou ao Geopark Naturtejo em
julho.

A avaliacao considerou 0 trabalho desenvolvido entre 2011-2015 e os projetos em curso
e concluiu que 0 plano de desenvolvimento do Geopark Naturtejo esta a ser aplicado
em conformidade, contribuindo para 0 desenvolvimento sustentavel do territorio.

°Geopark Naturtejo integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa,
Oleiros, Proenca-a-Nova, Vila Velha de Rodao e, a partir de agora, Penamacor.
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Geopark Natur tejo revalida selo UNESCO e integra novo concelho
A Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques revalidou o selo UNESCO ao Geopark
Natur tejo por  mais quatro anos e aprovou a integração de Penamacor , anunciou hoje o presidente
daquela estrutura.

 Lusa
País Geoparques 14:40 - 04/09/15 POR Lusa

17

Gosto
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Tweet  

0

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Armindo Jacinto explica que a decisão foi tomada durante a última reunião da Comissão de Coordenação da Rede
Europeia de Geoparques, que decorreu no dia 02, no Geopark Rokua (Finlândia).
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"O Geopark Naturtejo viu renovado o seu selo de Geoparque Global, reconhecido pela UNESCO, uma certificação internacional de excelência, até setembro de
2019".

O presidente do Georpark Naturtejo adiantou ainda que foi também votada, por unanimidade, a extensão do Geopark Naturtejo, com a integração de Penamacor.

"Foi reconhecido o trabalho desenvolvido pelo município [Penamacor] em colaboração com o Geopark, ao longo de mais de um ano, na preparação de uma
estratégia de desenvolvimento sustentável conjunta que pretende valorizar e desenvolver sustentavelmente o território", lê-se no comunicado.

A revalidação da certificação internacional de excelência ao Geopark Naturtejo foi debatida e votada pelos representantes dos 65 geoparques europeus e da
UNESCO, com base no relatório da missão de avaliação que se deslocou ao Geopark Naturtejo em julho.

A avaliação considerou o trabalho desenvolvido entre 2011-2015 e os projetos em curso e concluiu que o plano de desenvolvimento do Geopark Naturtejo está a ser
aplicado em conformidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do território.

O Geopark Naturtejo integra os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova, Vila Velha de Ródão e, a partir de agora, Penamacor.
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Por Lusa

Geopark Naturtejo revalida selo UNESCO e
integra concelho de Penamacor

A Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques revalidou o
selo UNESCO ao Geopark Naturtejo por mais quatro anos e aprovou a
integração de Penamacor, anunciou hoje o presidente daquela estrutura.

Em comunicado enviado hoje à agência Lusa, Armindo Jacinto explica que
a decisão foi tomada durante a última reunião da Comissão de
Coordenação da Rede Europeia de Geoparques, que decorreu no dia 02,
no Geopark Rokua (Finlândia).

"O Geopark Naturtejo viu renovado o seu selo de Geoparque Global,
reconhecido pela UNESCO, uma certificação internacional de excelência,
até setembro de 2019".

http://www.cmjornal.xl.pt/
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Idanha-a-Nova, Castelo Branco, 04 set (Lusa) - A Comissao de Coordenacao da Rede Europeia de

Geoparques revalidou 0 s~o UNESCO ao Geopark Naturtejo por mais quatro anos e aprovou a

integra~ao de Penamacor, anunciou hoje a presidente daquela estrutura.

Em comunicado enviado hoje a agencia Lusa, Armindo Jacinto explica que a decisao foi lomada

durante a ultima reuniao da Comissao de Coordenacao da Rede Europeia de Geoparques, que

decorreu no dia 02, no Geopark Rokua (Fmlanoia).

"0 Geopark Naturtejo viu renovado 0 seu selo de Geoparque Global, reconhecido pela UNESCO, uma

certiflcacao internacional de excelencia. ate selembro de 2019".
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Gazeta do Interior, 14de outubro de 2015

CEM EXPOSITORES NO FESTIVAL

Casqueiro aqueceu fim de semana
em Idanha-a-Velha
o evento foi
considerado
positive pelos
presidentes da
Liga dos Amigos
de Idanha-a-Velha
e da Uniao
das Freguesias
de Monsanto
e Idanha-a-Velha

o Festivaldo Casqueiro animou,
durante a fun de semana, Ida-
nha-a-Velha com 0pao defabri-
co tradicional, que e urn dos ex-
libris do Concelho de Ida-
nha-a-Nova.

Na aldeia historica os vi-
sitantes tinham a sua espera
mais de 100 expositores de
pao, artesanato e produtos

Armindo Jacinto destacou a oportunidade dada aos visitantes de provarem 0 pao tradicional
das varias freguesias do Concelho

regionais, bern como ativida-
des de anirnacao.

Enern 0 tempo chuvoso es-
tragou a festa, em que 0 rei foi 0

pao asairsernprequentedos for-
nos a lenha, nao fal tando

. oportunidades para "provar,
comprar e levar para casa a

casqueiro tfpico das dife-
rentes freguesias do Ccnce-
UlO de Idanha-a-Nova", co-
mo referiu 0 presidente da

Camara de Idanha-a-Nova,
Armindo Jacinto.

o autarca adiantou ainda
que "as industrias de panifica-

c,:iiodo Concelho estao hoje a ex-
portar para Lisboa eoutros pon-
tos do Pais".

Por outro lado, a Camara
avanca que" os eventos gastro-
nornicos sao 0 meio ideal para
dinamizara economialocal, des-
de produtores, a hotelaria oures-
tauracao, valorizar 0 patrimonio
cultural e estimular a ligacao da
diaspora ao Concelho, dando-
!he motives para regressar tem-
parana ou definitivamente".

Com basenisto, 0presidente
da LigadosAroigos da Freguesia
de Idanha-a-Velha (lAFlV), Rui
Afonso, afirmou que "sao estes
eventos que enchem de vida as
aldeias", enquanto a presidente
da Uniao de Freguesias de
Monsanto e Idanha-a-Velha,
Paulo Montei-ro, destacou a
oportunidade dos expositores
"cornerciali-zarern e darem a
conhecer as seus produlos a vi-
sitantes de todo 0 Pais".



Geopark Naturtejo representa
Portugal na -Rota Europeia
da Cultura Megalitica
o Geopark Naturre]o, que e
reconhecido pela UNESCO e
inclui no seu territorio classi-
ficadoosrnunicfpios deCas-
tela Branco, Idanha -'a-Nova,
Nisa, Oleires, Penamacor,
Proenca-a-Nova eVila "'eilia
de R6cl,a0, integrou a Rota
Europeia da Cultura Megallti-
ca, representando uma re-
giao coni 305 monumentos
megaliticos na sua forma ori-
ginal inventariados, alguns
dos quais foram valorizados e
pcdem ser visitados.

o estudo deste patrim6-
nio teve urn impulso pioneiro
na regiao com Francisco Ta-
vares Prcenca Junior, de que
e apreciavel 0 espolio exis-
tente no Museu coi'h 0 seu
nome em Castelo Branco, E
de destacar 0 rrabalho reali-
zado IlOS iiltimos anos pelo
municipio de Proenca-a-
Nova e pelaAssociacao de
Bstudos do Alto Tejo, atra-
ves do Campo Arqueologico
Internacional, que tern vin-
dQ a estudar, utilizando tee-
nicas inovadoras, tres antas
que hoje estao Jigadas entre
si por percurso pedestre de-
dicado a Pre-Historia e que
ja se encontrarn disponfveis
para os visitantes. Esta As-
sociacao encontra-se ainda
a finalizar 0 estudo da Anra
do Cabeco d'Ante, em Vila
Velha de Rodao ..Em Nisa, 0

projeto MegaNisa, que envol-
ve o muni cfpi 0 e a Universi-
dade de Evora no estudo e
valorizacao do patrim6nio

megaltrico, de que e expres-
sao mais conhecida a Anta de
S. Gens, monumento nacio-
nal, reergueu recentemente
o Menhir de Patalou e pro-
mete novas intervencoes no
diversificado e monumental,
legado.

Pela relevaneia do seu le-
gado megalftico com mais de
seis anos, que se relaciona cro-
nologica e culturalmente com
aArteRupestre doValedo Tejo,
outro irnpertantfssimo patri-
menlo arqueologico ao qual o
munielpio de VilaVelha de Re-
dao tern dado especial aten-
yaO, 0 Geopark Naturtejo e a
primeira reglao pestuguesa a

integral' a Rota Europeia da Naturtejo contam C0m uma
Cultura Megalftica. nova forma de divulgacao tu-

Atualmente esre projeto ' . rlstica com urn potencial de
transnacional inclui 20 regi-
oes de pafses como Aloma-
nha, Holanda, Espanha, Sue-
cia, Dinamarca e Inglaterra,
abrangendo tarnbern outros
geoparques reconhecidos
pela UNESCO como os Geo-
parques Terra Vita (Alema-
nha), Sobrarbe (Espanha) e
Hondsrug (Holanda).

Com a inelusao na Rota
Europeia da Cultura Megaltti-
ca, os rnunicipics e entidades
ligadas a investigacae e pro-
mor;ao do patrimonio megah-
rico da regiao do Geopark

escala europeu, send a possi-
vel eriar rotas e programas
turisticos estruturados no
tema, sem esqueeer a pane-
plia de outras experrencias
que 0 territorio tern para ofe-
recer.

Destaque ainda a imple-
mentacao do Dia da Cultura
Megalitica, no Ultimo domin-
go de.abril, em que se cele-
bra a cultura megalftica e as
suas manifestacoes e que
promete trazer surpresas pa-
ra ao territ6rio geoparque ja
em 2.016, ... _

Gazeta do Interior, 21 de Outubro de 2015
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IIasquetro aqueceu
visitantes com pao,

bolos e tradicoes..

o festival Casqueiro
celebrou com muita cor,
alegria e animacao 0 pao de
fabrico tradicional, um dos
produtos ex-libris do con-
celho de Idanha-a-Nova,
regiao galardoada com 0
titulo de "mais saborosa de
Portugal".

Os aromas a pao, bolos
e tradicoes preencheram
durante 0 fim de semana
a aldeia historica de Ida-
nha-a- Velha, convidando
a uma viagem memoravel
pela boa gastronomia e por
urn arrebatador patrimonio
historico-cultural,

Os visitantes foram re-
cebidos por uma "emen-
ta" muito diversificada.
As atencoes repartiram-se
entre os mais de 100 expo-
sitores de pao, artesanato
e produtos regionais e as
atividades de animacao
para toda a familia.

Nem 0 tempo chuvoso
tirou brilho it festa. Com
pao a sair sempre quentinho
dos fomos a lenha, nao fal-
taram oportunidades para
"provar, comprar e levar
para casa 0 casqueiro tipico
das diferentes freguesias

do concelho de Idanha-a-
Nova", referiu 0 presidente
da Camara MunicipaL

Armindo Jacinto adian-
tou que "as industrias de
panificacao do concelho
estao hoje a exportar para
Lisboa e outros pontos
do pais", que olham com
crescente interesse para os
produtos de Idanha.

Os eventes gastrono-
micos sao 0 meio ideal
para dinamizar a economia
local, desde produtores, a
hotelaria ou restauracao,
valorizar 0 patrimonio cul-

tural e estimular a Iigacao
da diaspora ao concelho,
dando-lhe motivos para
regressar temporaria ou
definitivamente.

Na pratica, "sao estes
eventos que enchem de
vida as aldeias", explicou
o presidente da Liga dos
Amigos da Freguesia de
Idanha-a- Velha (LAFIV) ,
Rui Afonso, enquanto 0
presidente da Uniao de
Freguesias de Monsanto
e Idanha-a- Velha, Paulo
Monteiro, destacou a opor-
tunidade dos expositores

,

"comercializarem e darem
a conhecer os seus produ-
tos a visitantes de todo 0
pais".

o Casqueiro proporcio-
nou urna exceLente promo-
yao das potencialidades tu-
risticas, historico-culturais
e gastronomicas do con-
celho de Idanha-a-Nova,
motivando a integracao
deste evento na estrategia
do Projeto Taejo Interna-
cional, dinamizado com 0
apoio da Uniao Europeia e
co-financiado pelo FEDER
e POCTEP 2007-2013.

RAIANO

Raiano, 15 de Outubro de 2015



"Trllhos da Raia" invadem Idanha:
a Catedra do BTT

AX! Maratona de BTT "Trilhos da
Raia" invadiu, na manha de domingo,
11 de Outubro, as estradas, caminhos
e quelhas do concelho de Idanha-a-
Nova, com urn pelotao de cerca de
800 participantes. 0 tempo instavel,
com chuva durante a prova, tomou 0
percurso mais desafiante. Com deter-
minaeao, os betetistas nao se fizeram
rogados e curnpriram os 95 km da Ma-
ratona ou os 55 km da Meia Maratona.
Ao longo da prova experienciaram
paisagens de cortar a respiracao e
caminhos que oferecern urna sensacao
unica de liberdade, calcadas romanas e

. aideias bist6ricas, animados pelo puro
prazer de pedalar.

Os "Trilhos da Raia" voltaram
a mostrar porque sao urn dos mais
prestigiados eventos nacionais de
BIT. Mais urna vez presentearam os
participantes com a simbiose perfeita
entre desporto, cultura e natureza que
tern elevado Idanha-a-Nova ao estatuto
de Catedral do BTT.

A organizacao coube a Associacao
de Cicloturismo de Idanha-a-Nova
(ACIN) , em parceria com a Camara
Municipal e a Uniao de Freguesias de
Idanha-a-Nova eAlcafozes. A acompa-
nhar a prova, 0 presidente da Camara
de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto,
felicitou aACIN pelo reconhecimento
conquistado na organizacao de grandes
eventos e pelo valioso contribute na
conservacao e abertura de trilhos no
conoelho .
. No final, 0 presidente da ACIN,

Joao Afonso, fez urn balance positive
-do evento.

Bruno Anselmo (Oledo - Idanha-a-
Nova) voltou a conquistar a vit6ria na
prova de Maratona, pelo terceiro ano
consecutivo; em segundo Iugar ficou
Hugo Costa (ponte de Lima) e em ter-
ceiro Ant6nio Gordo (Montehermoso -
Caceres). Na prova de Meia Maratona,
venceu Gil Azoia (Alcobaca), seguido
de Rodrigo Henriques (Benedita) e
Ricardo Franco (Sabugal).

Raiano, 15 de Outubro de 2015
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IDANHA-A-VElHA COM PAO, BOLOS E MUITAS TRADICOES
,.

Casqueiro para
todos os gostos
o Festival Casqueiro trou-
xe muitos sabores e anima-
cao a aldeia historica de
Idanha-a-Velha no passado
lim de semana. Os visitantes
foram recebidos por uma
ementa variada e recheada
de motivos de interesse,
a comec;ar pela adesao de
mais de uma centena de ex-
positores de pao, artesanato
e produtos regionais e com
rnuitas atividades de anima-
c;aopara toda a familia.
"Nem 0 tempo chuvoso
tirou brilho a festa". como
destaca 0 municipio ida-
nhense. Com pao a sair
sempre quentinho dos for-
nos a lenha. nao faltaram
oportunidades para "provar,
comprar e levar para casa 0

casqueiro tipico das diferen-
tes freguesias do concelho
de Idanha-a-Nova". referiu
o presidente da Camara Mu-
nicipaL Armindo Jacinto

o certame contou com mais de uma centena de expositores

adiantou tambem na mesrna sao urn dos meios ideais to 0 presidente da Uniao de
ocasiao que "as industrias para dinamizar a econornia Freguesias de Monsanto
de panificacao do conce- local. Na pratica. "sao estes e Idanha-a-Velha. Paulo
lho estao hoje a exportar eventos como este que ell- Monteiro. destacou a opor-
para Lisboa e outros POlltOS chem de vida as alderas". tunidade dos expositores
do pais". que olham com explicou 0 presidente da "comercializarern e darern
crescente interesse para os Liga dos Amigos da Fre~ue- a conhecer os seus produ-
produtos de Idanha. sia de ldanha-a-Velha (LA- tos a visitantes de todo 0

Os eventos gastro1l6micos FIV) , Rut Afonso, ellquan- pais".

Reconquista, 15 de Outubro de 2015



TERRAS .DABEIRA

CASA DE .ARTES E CUll'lJRA DO TElO

Geoparques em exposicao

A Exp osrcao Itinerante eco nom ica sao motores
Geoparques Portugueses para 0 desenvolvimento
vai estar patente, ate 30 sustentavel.
de novembro, na Casa de A Rede Global de Geo-
Artes e Cultura do Tejo. em parques, reconhecida pela
Vila Velha de Rodao. UNESCO. Inclui atual-
Esta e uma-expostcao imi- mente 112 geoparques,
nentemente institucional, em 32 paises. Em Portugal
constituida por nove roll existern quatro geoparques, j

ups que apresenta 0 forum, nomeadamente Naturtejo. I
coordenado pela Comissao Arouca. Acores e Terras de S
Nacional da UNESCO e Cavaleiros, que se destacam I
cada urn dos quatro geo- ela excelencia do seu patri- I
parques portugueses. Os monic. reconhecido inter- a
geoparques cornbinam a nacionalmente e pelas suas r
protecao e promo cao do estrategias inovadores. 0 j

Patrimonio Geologico com Geopark Naturtejo da Me- s
o desenvolvimento local seta Meridional integrada c
sustentavel. Nestes terri- os municipios de Castelo I
torios podem descobrir-se Branco, Idanha-a-Nova, c
paisagens geologicas fan- Nisa. Oleiros, Proenca-a- 11

tasticas, cujo uso diferen- Nova, Vila Velha de Rodao I
ciador e a dimensao socio e Penamacor. t

1

Reconquista, 15 de Outubro de 2015
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GEOPARK NATURTEJO, EL PRIMER
GEOPARQUE PORTUGUÉS
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El Geopark Naturtejo de la Meseta Meridional fue el primer geoparque Portugués, que
en 2006 se unió a la Red de Geoparques Europeos y a la Red Mundial de Geoparques
con el apoyo de UNESCO.
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Se extiende en un territorio de 4.616 km2, en las comarcas de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova, Proença-a-Nova, Nisa, Oleiros, Vila Velha de Ródão y las prioridades son la
conservación geológica, el geoturismo y la educación.
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En una región de gran heterogeneidad cultural, la geología es un elemento estándar
del territorio y se utiliza como una estrategia para el desarrollo sostenible en gran
escala, en un proyecto pionero en Portugal, planeado a medio / largo plazo.
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El Geopark Naturtejo de la Meseta Meridional, que une los municipios de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova y Vila Velha de Ródão, tiene
como objetivo mejorar los lugares que actúan como testimonios de la historia de la
Tierra, impulsar el empleo y la promoción del desarrollo económico regional.
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El vasto patrimonio geomorfológico, geológico, paleontológico y geominero,
incorpora elementos de relevancia nacional e internacional, cuyos ejemplos son los
icnofósiles de Penha Garcia, los cañones de los ríos de Penha Garcia, las Puertas de
Ródão y de Almourão, la mina de oro romana del ‘Conhal do Arneiro’ y las
morfologías graníticas de la Sierra de la Gardunha y de Monsanto.
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Además de los geositios, el Geopark Naturtejo tiene el Parque Natural del Tajo
Internacional, áreas protegidas dentro de la Red Natura 2000 (Gardunha, Nisa y San
Mamede) y Important Bird Areas (Penha Garcia – Toulões y el área de cuarcita de
Ródão).
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La historia milenaria de esta región dotada de numerosos castillos, iglesias y
palacios, fue alcanzando una diversidad poco común en Portugal. Las ruinas de la
Egitânia en Idanha-a-Velha, las estaciones del Paleolítico y del arte rupestre del Tajo,
las regiones megalíticas de Nisa y Rosmaninhal son importantes centros de interés
arqueológico.
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Las prácticas arcaicas o los testigos vivos de la singularidad de la cultura ‘raiana’,
tienen fuertes raíces en el paisaje. La condición de “pueblo más portugués de
Portugal”, dado a Monsanto y los Pueblos de Pizarra, dispersas en el Geopark
Naturtejo, son símbolos de la riqueza etnográfica muy bien conservados.

TURISMO DE NATURALEZA
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El Geopark Naturtejo Meseta Meridional tiene una de las más densas redes de
senderos del país, con duración variada. Estos recorridos unen los múltiples polos de
atracción para un turismo activo. Basado en el tema de la geología, se hacen la Ruta
de los fósiles en Penha Garcia, Ruta de las Minas en Segura, Ruta de los Barrocais en
Monsanto, y el Sendero del Conhal en Santana. Además de las rutas marcadas, el
Geopark Naturtejo ofrece un calendario anual de rutas temáticas únicas, siempre con
un sólido plan multidisciplinar. 
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En la Ruta de los Fósiles (Penha Garcia) y la Ruta de las Invasiones (Vila Velha de
Ródão) se pueden encontrar escuelas de escalada que garantizan mucha adrenalina
en sus actividades, desde la escalada deportiva al slide, paintball y paseo en
vehículos TT en las sierras de Ródão o paseos de caballo en las Rutas del
Contrabando que se cruzan con el Sinclinal, en Penha Garcia.
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Se puede disfrutar de la serenidad del agua en las espléndidas Termas de
Monfortinho, en Idanha-a-Nova, o en las Termas de Fadagosa en Nisa.
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Las tranquilas aguas del río Tajo permiten la realización de paseos en barco y
descubrir la geomorfología de las Puertas de Ródão, las colonias de buitres y el arte
rupestre del Tajo.
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En el Centro Municipal de Cultura y Desarrollo en Vila Velha de Ródão, se descubrió
como el paisaje y la tecnología del hombre de Ródão ha evolucionado. Las escuelas
pueden contar con la Asociación para el Estudio del Tajo para comprender la
ocupación humana en el río y el patrimonio del monumento natural de las Puertas de
Ródão.
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El Granito es un recurso económico y un objeto de arte, que puede ser entendido y
apreciado en el Museo del Cantero, en Alcains, y en la Ruta de las esculturas en
Alpalhão.
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El Parque Natural del Tajo Internacional es uno de los santuarios de vida silvestre
más importantes en toda Europa.

Las actividades geoturísticas se desarrollan paralelamente a una amplia y exclusiva
oferta de productos turísticos de calidad que van desde la gastronomía, el patrimonio
histórico, los eventos deportivos hasta las festividades religiosas.

naturtejo.com/

http://www.naturtejo.com/
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NATURTEJO: Lançamento do "Roteiro das Minas"

O  Roteiro  de  Minas  e  o  Geopark  Naturtejo  da  Meseta  Meridional  vêm  por  este  meio
convidar  para  o  Lançamento  oficial  da  publicação  "Serviços  educativos  e  visitas
escolares”,  a  decorrer  no próximo dia 19 de Outubro às 17:00,  na Escola Superior  de
Educação do Instituto Politécnico da Castelo Branco.
 O Roteiro de Minas é uma plataforma nacional,  um projecto promovido pela Direcção
Geral  de  Energia  e  Geologia    DGEG,  do  Ministério  da  Economia,  da  Inovação  e  do
Desenvolvimento, e pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA – EDM e engloba 31
parceiros  como  museus,  centros  de  ciência,  geoparques,  paisagens  naturais,  etc.
(www.roteirodeminas.pt).  O  Roteiro  pretende  contribuir  para  o  desenvolvimento  local
através de iniciativas de salvaguarda e rentabilização do património geológico e mineiro e
para a promoção do conhecimento científico.
  Relembramos  que  o  Geopark  Naturtejo,  território  UNESCO  (www.naturtejo.com),  é
Parceiro do Roteiro de Minas e possui uma larga oferta de Programas Educativos, que
serão  também  apresentados,  com  saídas  de  campo,  actividades  nas  escolas  e
workshops,  destinados  a  professores  e  alunos  desde  o  préescolar  até  ao  ensino
superior, em diferentes áreas, dinamizados por monitores especializados.
Programa:
Boas vindas (IPCB/ESSE/DGEG/GN)
Apresentação  do  Roteiro  da  Minas  e  Pontos  de  Interesse  Mineiro  e  Geológico  de
Portugal (DGEG)
Apresentação do guia "Serviços educativos e visitas escolares" dos Parceiros dos Roteiro
da Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal (DGEG)
Apresentação  “Programas  Educativos  no Geopark  Naturtejo:  a  oferta  do Geopark  e  a
experiência de uma professora” (GN)
Agradecemos  confirmação  de  presença  através  deste  email  ou  para  o  telefone
272320176.

NISA ASSINALA DIA DO IDOSO

SPORT NISA E BENFICA: 80 ANOS DE
HISTÓRIA

ATÉ 30 NOVEMBRO NO MUSEU DO
BORDADO E DO BARRO

NISA: EXPOSIÇÃO "MEMÓRIAS D´OUTROS
TEMPOS "

II Trail Running Vi...

II TRAIL RUNNING VILA DE NISA

NISA: EXPOSIÇÃO "CINEMA PARAÍSO"
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A  Rota  Europeia  de  Cultura  Megalítica  inserese  no
programa Rotas Culturais do Conselho da Europa e visa a
valorização  destes  importantes  monumentos  através  da
dinamização  temática  de  actividades  e  eventos,
potenciandoos turisticamente a uma escala europeia.

Neste  sentido,  o  Geopark  Naturtejo,  reconhecido  pela
UNESCO,  que  inclui  no  seu  território  classificado  os
municípios  de  Castelo  Branco,  IdanhaaNova,  Nisa,
Oleiros,  Penamacor,  ProençaaNova  e  Vila  Velha  de
Ródão,  integrou  esta  rede  representando  uma  região  com
305  monumentos  megalíticos  na  sua  forma  original

inventariados,  alguns dos quais  foram valorizados e podem ser  visitados. O estudo deste património
tem  impulso  pioneiro  na  região  com  Francisco  Tavares  Proença  Júnior,  de  que  é  apreciável  o
impressionante espólio existente no Museu com o seu nome em Castelo Branco. 

É  de  destacar  o  trabalho  realizado  nos  últimos  anos  pelo  município  de  ProençaaNova  e  pela
Associação de Estudos do Alto Tejo, através do Campo Arqueológico  Internacional, que  têm vindo a
estudar, utilizando técnicas inovadoras, três antas que hoje estão ligadas entre si por percurso pedestre
dedicado  à  PréHistória  e  que  já  se  encontram  disponíveis  para  os  visitantes.  Esta  Associação
encontrase ainda a finalizar o estudo da Anta do Cabeço d’Ante, em Vila Velha de Ródão. Em Nisa, o
projecto MegaNisa,  que  envolve  o município  e  a Universidade  de Évora  no  estudo  e  valorização  do
património megalítico, de que é expressão mais conhecida a Anta de S. Gens, monumento nacional,
reergueu  recentemente  o Menhir  de  Patalou  com  resultados  científicos  fantásticos  e  promete  novas
intervenções no diversificado e monumental legado.

(http://www.trypcolinacastelo.com/)
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Pela  relevância  do  seu  legado  megalítico  com  mais  de  6000  anos,  que  se  relaciona  cronológica  e
culturalmente com a Arte Rupestre do Vale do Tejo, outro  importantíssimo património arqueológico ao
qual o município de Vila Velha de Ródão tem dado especial atenção, o Geopark Naturtejo é a primeira
região portuguesa a integrar a Rota Europeia da Cultura Megalítica.

Actualmente  este  projecto  transnacional  inclui  20  regiões  de  países  como  Alemanha,  Holanda,
Espanha,  Suécia,  Dinamarca  e  Inglaterra,  abrangendo  também  outros  geoparques  reconhecidos  pela
UNESCO como os Geoparques Terra Vita (Alemanha), Sobrarbe (Espanha) e Hondsrug  (Holanda).

Com  a  inclusão  na  Rota  Europeia  da  Cultura  Megalítica,  os  municípios  e  entidades  ligadas  à
investigação  e  promoção  do  património megalítico  da  região  do Geopark Naturtejo  contam  com uma
nova  forma de divulgação  turística com um potencial de escala europeu, sendo possível criar  rotas e
programas  turísticos  estruturados  no  tema,  sem  esquecer  a  panóplia  de  outras  experiências  que  o
território tem para oferecer.

Destaque ainda a implementação do Dia da Cultura Megalítica, no último Domingo de Abril, em que se
celebra a cultura megalítica e as suas manifestações e que promete trazer surpresas para ao território
geoparque já em 2016.
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O presidente da Câmara de

Idanha-a-Nova, Armindo Jacin-

to, mostrou-se satisfeito com a

classificação, na passada sexta-

feira, da vila como Cidade da

Música  no âmbito da rede de

Cidades Criativas da UNESCO.

“Sentimo-nos muito hon-

rados com esta decisão. Este é

o reconhecimento da cultura

de Idanha-a-Nova e do inves-

timento que temos feito nesta

área”, referiu o autarca.

Armindo Jacinto disse ain-

da que esta classificação da

vila vai trazer desenvolvimento

para o Concelho e “vem con-

firmar que apresentamos uma

candidatura com argumentos

muito fortes, mesmo sendo

Idanha-a-Nova uma vila e não

uma cidade”.

PRESIDENTE DA CÂMARA DE IDANHA-A-NOVA SENTE-SE HONRADO COM ESTA DECISÃO

Vila já faz parte

das Cidades da Música

da UNESCO

Idanha entrou

no clube

das Cidades

da Música

capazes de

promover o seu

desenvolvimento

com base nessa

indústria criativa

A Câmara de Idanha-a-

Nova preparou durante um ano

e meio a candidatura, que teve

o envolvimento de diversos

intervenientes nacionais e in-

ternacionais como o Governo

Português, a Associação Portu-

guesa de Educação Musical, o

Sindicato dos Músicos, dos Pro-

fissionais do Espetáculo e do

Audiovisual, a Comissão Portu-

guesa da UNESCO e várias ci-

dades que já têm o título de Ci-

dade da Música, com destaque

para Mannheim, Bolonha, Sevi-

lha e Hamamatsu.

O objetivo desta rede de ci-

dades é promover o desenvol-

vimento social, económico e

cultural destas comunidades,

tendo por base as indústrias

criativas.

Entretanto, o Presidente

da República, Aníbal Cavaco

Silva, enviou uma mensagem

de felicitações às vilas de

Idanha-a-Nova e de Óbidos

depois da designação pela

UNESCO de Cidade Criativa.

“Foi com muita satisfação

que tomei conhecimento da in-

clusão pela UNESCO das vilas

de Idanha-a-Nova e de Óbidos

na lista das Cidades Criativas, a

primeira na categoria de vila da

música e a segunda na catego-

ria de vida literária.

Na mensagem enviada, o

chefe de Estado refere que ao

inscrever estas duas vilas en-

tre as povoações que, em todo

o Mundo, se distinguem pela

sua criatividade nos vários do-

mínios da cultura, a UNESCO

está a premiar não só o valor in-

trínseco do património e das

atividades culturais regular-

mente promovidas em Óbidos

e em Idanha-a-Nova, como

também o trabalho e o empe-

nho dos seus habitantes, em

particular dos seus autarcas,

na defesa da sua identidade.

“As populações destas vilas

estão de parabéns, assim como

todos os que, de algum modo,

contribuíram para o sucesso das

candidaturas, designadamente

aqueles que, ao longo de anos,

têm apostado em iniciativas cul-

turais onde a inovação se conju-

ga com a fidelidade às raízes e a

cultura erudita se alia às tradições

locais”, lê-se no documento.

Cavaco Silva adianta ain-

da que com o sucesso destas

candidaturas, o património

material e imaterial de Idanha-

a-Nova e de Óbidos ganharão,

por certo, uma outra projeção,

tanto internamente como no

estrangeiro, consagrando as-

sim a visão e consistência das

apostas feitas pelos responsá-

veis locais em prol das suas

comunidades.

Armindo Jacinto sente-se honrado pela decisão

da UNESCO



O Geopark Naturtejo da UNES-

CO integra o projeto Tourism

Train Experiences da Universida-

de Europeia, desenvolvido por

alunos da Escola de Turismo,

Desporto e Hospitalidade, no

âmbito do Turismo Comunitário

e Inovador. O principal objetivo

da iniciativa é valorizar o com-

boio como meio de transporte e

as regiões adjacentes, focando-

se na Linha da Beira Baixa.

Estão envolvidos cerca de

150 alunos e os seus professores,

que ao longo do ano vão desen-

volvendo os seus projetos em vá-

rias marcas-destino situadas ao

Tourism Train vem

ao Geopark Naturtejo

longo da Linha da Beira Baixa,

como o Geopark Naturtejo, as Al-

deias Histórias, as Aldeias de Xis-

to, Tagus, Viver o Tejo e as Aldeias

de Montanha.

O projeto começou no início

do ano letivo, tendo já decorrido

uma conferência em Lisboa,

onde o presidente do Geopark

Naturtejo, Armindo Jacinto, apre-

sentou o Geopark e debateu com

os alunos várias propostas de pro-

jetos a desenvolver no território.

Agora, sexta-feira e sábado, os

150 alunos partem de Lisboa a

bordo do Tourism Train, rumo

aos vários destinos, parando no

Geopark Naturtejo, na estação

de Alcains,  sexta-feira ao fim do

dia. A viagem será feita num com-

boio personalizado, cedido pela

CP – Comboios de Portugal, e terá

como principal objetivo apresen-

tarem as suas ideias e estratégias,

que serão debatidas e seleciona-

das pelos agentes locais e pelas

comunidades, numa apresenta-

ção pública, que decorrerá sába-

do, em Penha Garcia.

O culminar deste projeto aca-

démico inovador ocorrerá em

março de 2016, na BTL, onde se-

rão anunciados e premiados os

projetos vencedores.
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Idanha-a-Nova já é Cidade 
da Música da UNESCO

 Idanha-a-Nova acaba 
de ser classificada como Ci-
dade da Música, no âmbito 
da Rede de Cidades Criati-
vas da UNESCO.

O anúncio, feito em 
Paris, no passado dia 11, 
confirmou Idanha-a-Nova 
como a primeira localidade 
portuguesa a entrar no gru-
po de Cidades Criativas da 
Música.

A entrada de Idanha-a-
Nova nesta rede prestigian-
te é o reconhecimento “do 
investimento que temos 
feito no sector cultural e, 
sobretudo, a ambição de, 
através da cultura e das 
indústrias criativas, pro-
movermos o desenvolvi-
mento social, económico 
e cultural sustentado do 
concelho”, afirmou o pre-
sidente da Câmara Muni-
cipal de Idanha-a-Nova, 
Armindo Jacinto.

A chancela da UNESCO 
demonstra ainda que “Ida-
nha-a-Nova e os territó-
rios do Mundo Rural são 
espaços de oportunidade 
e criatividade, capazes de 
concretizar projetos de 
afirmação no contexto da 
Europa e do Mundo”, re-
feriu o autarca.

A candidatura foi realiza-
da pela Câmara de Idanha
-a-Nova, preparada em co-
laboração com a consultora 
IPI Consulting Network e 
diversos stakeholders lo-
cais, nacionais e interna-
cionais, contando com o 

apoio da comunidade ida-
nhense, que tem no Adufe, 
símbolo maior da riqueza 
e da tradição musical do 
concelho, o “porta-voz” 
do projeto.

O património musical de 
Idanha-a-Nova e a vivência 
única e inovadora que a 
música proporciona neste 
concelho foram alicerces 
da candidatura a Cidade da 
Música.

Idanha-a-Nova tem uma 
identidade intimamente 
ligada à música: aposta em 
infraestruturas, investiga 
profundamente as suas tra-
dições, acolhe um número 
raro e diversificado de gru-
pos tradicionais e promo-
ve, ao longo do ano, uma 
quantidade impressionante 
de eventos ligados à músi-
ca, desde a eletrónica mais 
moderna aos sons tradicio-
nais, passando pelo registo 
erudito, num contexto de 
experiência extraordinaria-
mente diversificado e trans-
versal a todo o território.

O Boom Festival, o Fora 
do Lugar - Festival Interna-
cional de Músicas Antigas e 
o Eco Festival Salva a Terra 
são alguns dos mais repre-
sentativos, entre os eventos 
dedicados à música que se 
realizam no concelho, onde 
as residências artísticas 
constituem outro fator de 
destaque no plano da inter-
venção cultural associada à 
música.

A classificação da UNES-

CO é um reconhecimento 
e um estímulo, que irá re-
forçar a estratégia de desen-
volvimento do concelho, 
estimulando a criação de 
riqueza e emprego e con-
tribuindo para a fixação 
e captação de população. 
Idanha-a-Nova afirma-se, 
assim, enquanto destino de 
excelência no âmbito das 
indústrias criativas e par-

ceiro de exceção na troca 
de experiências e conheci-
mentos com várias cidades 
nacionais e internacionais, 
abrindo um precedente ex-
traordinário ao consagrar o 
reconhecimento do valor 
das capacidades de desem-
penho  dos territórios de 
pequena dimensão/ baixa 
densidade a uma escala 
global. 

Entre 21 e 24 de dezembro

Mercadinho de Natal 
ocupa a Praça 

 Os melhores produ-
tos regionais e as mais sa-
borosas iguarias natalícias 
vão preencher o Mercadi-
nho de Natal de Idanha
-a-Nova.

Organizado pelo Mu-
nicípio, o evento decorre 
entre os dias 21 e 24 de 
dezembro, no Mercado 
Municipal (Praça), em 
clima de grande anima-
ção.

Música, ateliers infantis 
e a alegria contagiante do 
Pai Natal são bons moti-
vos para, nesta época fes-
tiva, adquirir os melhores 
produtos tradicionais di-

retamente aos produtores 
locais.

A inauguração oficial 
do certame está marcada 
para a manhã do dia 21 
(segunda-feira), assinala-
da com muita animação 
musical. Atuam o Grupo 
de Bombos do Ladoeiro 
“Raia dos Sonhos” e o 
Grupo Coral da Paróquia 
de Idanha-a-Nova.

De manhã, entre as 9 e 
a 14 horas, até à véspera 
de Natal, o Mercadinho 
proporciona aos visitantes 
um ambiente bem anima-
do para acompanhar as 
suas compras. 

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida.
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