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Geo-histórias dos nossos lugares e gentes: Nossa Senhora da Graça
A vila de Nisa é feita de duas partes que ganham na complementaridade, Nossa
Senhora da Graça é a porção que nos transporta no tempo. Erguida no plano granítico e
fechada entre possantes muralhas, olha o daqui invisível e profundo vale da Ribeira de
Nisa que serpenteia em notáveis meandros, um dos quais classificado como Sítio de
Importância Geológica do Geopark Naturtejo da UNESCO. Não longe, a 3km para NE,
em cabeço cónico sobranceiro à Ribeira encontra-se as origens da leal vila de Nisa. Hoje
um notável complexo arqueológico classificado como Interesse Público e um
miradouro imperdível, Nisa-a-Velha, antigo castro romanizado, elevada a município por
D. Afonso II e arrasada por D. Afonso Sanches, muito teria a ganhar com uma profunda
intervenção arqueológica que reabilitasse a sua matriz urbana palimpséstica. No fundo
do vale situa-se a ponte de origem romana, muito bem preservada, e adivinha-se a via
romana que ligava o castro ao mundo. Não longe situar-se-ia a barragem que
acumularia água para a grande mina romana do Conhal do Arneiro, transportada ao
longo do vale, por quilómetros, pela “Vala dos Mouros”, uma estrutura e um percurso
que valeria a pena reabilitar. A Ermida de Nossa Senhora das Prazeres, também Imóvel
de Interesse Público, ergue-se ali desde o séc. XV, ou talvez o séc. XVI. Por fim, a Ermida
de Nossa Senhora da Graça lembra que Nisa-a-Velha e as suas ruínas cristalizaram no
tempo, algures no séc. XIV.
D. Dinis ergueu a “nova” vila de Nisa em lugar mais aprazível para a agricultura,
abandonando os pobres solos xistentos escarpados em detrimento dos planos
graníticos, de solos mais férteis e abundância em água. A Ribeira de Nisa seria a
trincheira de difícil transposição para quem viesse de norte e de leste, uma vez que o
plano em que situava a nova vila se abria a sul de onde o perigo de invasão estava
prestes a desaparecer para sempre. As fortes muralhas, hoje Monumento Nacional,
limitam uma área urbana bem esquematizada que ainda hoje respira da
medievalidade. Não obstante, as ruas são bem traçadas, apesar de estreitas, e as
fachadas, portas e janelas acumulam, por vezes, mais de 5 séculos. Os passos na
calçada portuguesa e nas vias empedradas quebram silêncios, por vezes só cruzados
pelos sons de corte da cegonha-branca, que faz ninho na torre da Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Graça. Para além desta imponente igreja, a que se chega
atravessando a Porta da Vila, ladeada de torres, vale a pena percorrer o burgo, todas as
ruas e uma de cada vez, lentamente até fazer parte dela, até chegarmos à Porta de
Montalvão. Na Praça do Município vamos encontrar um conjunto de edifícios notáveis
de feição setecentista, que começa pelo pelourinho no seu centro, reconstruído em
mármore em 1877, a fonte, a Igreja da Misericórdia, os Paços do Concelho e o antigo
hospital.
Depois, o Museu do Bordado e do Barro relembra a importância e a originalidade do
artesanato de Nisa, que lhe traz reconhecimento, em particular a Olaria Pedrada. Por
fim, a subida à alta torre que ladeia a Porta de Montalvão cruza o olhar para além dos
telhados, em direcção da fantástica muralha natural, quartzítica, da Serra de S. Miguel.
Apetece ficar por aqui…
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A área de Nossa Senhora da Graça alcança 37,38km2 para 1590 habitantes. Esta zona
guarda alguns dos monumentos e paisagens mais notáveis da região. O contraste
entre os xistos mordidos pela erosão e o plano quase perfeito no granito, onde
predomina o montado e os pastos a perder de vista, diversifica a vontade de partir em
busca da ruína, dos silos mouros, da ponte de Nizorro, da paisagem do outro lado da
colina. A malha urbana medieval será o local perfeito para ver surgir as pequenas
unidades de turismo rural ou os hostels de qualidade, associados aos quais os
pequenos barzinhos e restaurantes com a deliciosa gastronomia regional e os famosos
produtos locais, como o queijo de Nisa, acabarão invariavelmente por surgir. Nisa-aVelha enquanto complexo arqueológico une-se à história da grande mina de ouro
romana do Conhal do Arneiro, pelo que precisam de uma grande intervenção conjunta
para tornarem verdadeiramente Nisa numa grande atracção turística de impacto
regional.
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Capa: (Projecto Objectiva: Geopark)

ACTIVIDADES DO MÊS

Outubro/Novembro – Geoparques portugueses em exposição na Casa das Artes e da Cultura de Vila
Velha de Ródão. Depois de Oleiros e Penamacor, a exposição itinerante sobre o “Fórum Português de
Geoparques” chega a Vila Velha de Ródão. Esta é uma exposição desenvolvida pelos geoparques
portugueses sob a coordenação da Comissão Nacional da UNESCO, que tem viajado por Portugal, pelos
diversos territórios geoparque: Arouca, Açores e Terras de Cavaleiros. Esta exposição convida a um
itinerário de experiências inovadoras, apresentando a excelência destes patrimónios reconhecidos
internacionalmente pela UNESCO. A mostra está patente na Casa das Artes e Cultura do Tejo, um espaço
privilegiado do Geopark Naturtejo, que alberga os emblemáticos Troncos Fósseis de Vila Velha de Ródão.

Outubro – Geopark Naturtejo integra a Rota Europeia da Cultura Megalítica. A Rota Europeia de
Cultura Megalítica insere-se no programa Rotas Culturais do Conselho da Europa e visa a valorização
destes importantes monumentos através da dinamização temática de actividades e eventos,
potenciando-os turisticamente a uma escala europeia.

Neste sentido, o Geopark Naturtejo, reconhecido pela UNESCO, que inclui no seu território classificado os
municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova 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 Proença-a-Nova 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 Pré-História e que já se encontram disponíveis
para os visitantes. Esta Associação encontra-se 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.
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.

Outubro – Novo percurso pedestre descobre a Falha do Ponsul. Idanha-a-Nova tem um novo percurso
pedestre geoturístico. A “Rota do Boieco” foi criada para dar a conhecer a envolvente da Vila de Idanha-aNova, 4 km ao longo da escarpa da Falha do Ponsul, um dos geomonumentos do Geopark Naturtejo. Outro dos
locais de geodiversidade é a grande bola granítica conhecida como “Barroco do Boieco”, que se destaca pelas
dimensões inusitadas em relação ao Caos de Blocos existente na área. Paralelamente à paisagem geológica,
entre a plataforma de Castelo Branco e a Campina da Idanha, destaca-se ainda o património arquitectónico e
as ruas tradicionais da Vila de Idanha-a-Nova.

2 a 4 de Outubro – Programa Turístico “Arte Rupestre do Tejo” O novo programa turístico ofereceu a
um grupo de três turistas a oportunidade de descobrir locais arqueológicos como se fossem
arqueólogos. O simpático grupo começou por visitar o Centro de Interpretação de Arte Rupestre do Vale
do Tejo, em Vila Velha de Ródão. Depois lançaram-se na aventura da descoberta do Núcleo de Arte
Rupestre do Fratel guiados por Carlos Neto de Carvalho, na margem direita de um Rio Tejo alvoraçado. Já
com Nuno Coelho da empresa Incentivos Outdoor fizeram um passeio de barco pelo grandioso Rio Tejo.
Por fim, terminaram com uma visita ao Lagar de Varas tradicional, com prova dos melhores azeites das
encostas escarpadas do Tejo. Na manhã seguinte, o grupo visitou a megalítica Anta de S. Gens,
monumento nacional e descobriram o grandioso Conhal do Arneiro, antiga Mina de Ouro Romana
3 e 4 de Outubro – 1ª Prova de Orientação no concelho de Proença-a-Nova Decorreu no Geopark
Naturtejo o Troféu de Orientação Pedestre de Proença-a-Nova organizado pelo Clube Ibérico de
Montanhismo e Orientação. Esta prova que revelou as paisagens do Geopark dividiu-se em três etapas
distintas: 1 etapa de distância média em floresta no sábado de manhã; 1 etapa de sprint no centro urbano
de Proença-a-Nova; e 1 etapa de distância média em floresta no domingo de manhã, nas imediações na
Aldeia de Xisto de Figueira. Esta é uma importante prova da modalidade a contar para o ranking da Taça
de Portugal VITALIS de Orientação Pedestre 2015, que envolveu cerca de 250 atletas.

6 a 9 de Outubro – Geopark Naturtejo na Agência Espacial Europeia. O Geopark Naturtejo esteve
representado no encontro EANA15 da Associação Rede Europeia de Astrobiologia. O EANA15 decorreu
em Noordwijk, na Holanda, no complexo ESTEC da Agência Espacial Europeia. O tema desta conferência
internacional foi “Astrobiologia e a Viagem Espacial”. Cientistas de todas as áreas foram convidados a
participar.

Andrea Baucon, especialista italiano em Icnologia e colaborador do Geopark Naturtejo, apresentou um
trabalho de investigação que promete dar que falar! Este investigador mostrou de que modo os rovs a
operar em Marte poderão procurar indícios de vida em Marte através do estudo de marcas de actividade
paleobiológica no registo sedimentar que se tem verificado neste planeta. Por outro lado, estes veículos
estão a contribuir através das suas viagens e das suas pesquisas para um registo exoicnológico permanente
e potencial em Marte que foi apresentado por Andrea Baucon a uma audiência especializada e entusiástica.
Desta forma, a aplicação dos conhecimentos obtidos no Parque Icnológico de Penha Garcia ganham mais
uma dimensão e extravasam os limites do nosso planeta.

9 de Outubro – Implementação da Carta Europeia de Turismo Sustentável. Decorreu em
Penamacor a 3ª Reunião do Fórum Permanente Turismo Sustentável. Esta foi mais uma importante reunião,
com o objectivo de hierarquizar as Linhas de Actuação identificadas nas reuniões municipais. As Linhas de
Actuação mais importantes e mais exequíveis serão posteriormente integradas no Plano de Acção 20162020 da Carta Europeia de Turismo Sustentável da Malcata. O Património Geológico desta região mostra-se,
para já, um factor potencial de diversificação turística.
9 de Outubro – Saída de Campo em Penha Garcia. Esta visita de estudo foi realizada por uma turma
de alunos de 5 anos do Ensino Pré-Escolar do Centro Social dos Padres Redentoristas –de Castelo Branco. Na
visita participaram 23 alunos sendo acompanhados por três adultos e o monitor foi o Hugo Oliveira.

10 a 12 de Outubro – Operadores turísticos espanhóis em programas pelo Geopark
Naturtejo. Dois operadores turísticos espanhóis estiveram presentes no Geopark. Tierra de Fuego trouxe
nove pessoas para caminharem à descoberta da Rota dos abutres, realizarem parte da Grande Rota entre
Monsanto –e Idanha-a-Velha, subirem a Serra da Gardunha e descobrirem a Rota dos Fósseis.

Dois operadores turísticos espanhóis estiveram presentes no Geopark. Tierra de Fuego trouxe nove
pessoas para caminharem à descoberta da Rota dos abutres, realizarem parte da Grande Rota entre
Monsanto –e Idanha-a-Velha, subirem a Serra da Gardunha e descobrirem a Rota dos Fósseis.
A empresa de guias ActiGeo acompanhou o grupo nos trilhos. Já a Arawak reuniu 54 turistas para realizarem
a GeoRota do Orvalho na Serra do Muradal, a Rota dos Fósseis no Parque Icnológico de Penha Garcia, a Rota
dos Barrocais no Geomonumento de Monsanto e a Rota da Invasões, no Monumento Natural das Portas de
Ródão. O grupo foi acompanhado pela empresa Ponsulativo conjuntamente com Sérgio Ribeiro, da
Naturtejo. Apesar do mau tempo e da chuva intensa as empresas do Geopark foram incansáveis e os
grupos encontraram um clima de grande amizade.

11 de Outubro – XI Maratona de BTT Trilhos da Raia. A XI Maratona de BTT “Trilhos da Raia”
invadiu as estradas, caminhos e quelhas do concelho de Idanha-a-Nova, com um pelotão de cerca de 800
participantes.
O tempo instável, com chuva durante a prova, tornou o percurso mais desafiante. Com determinação, os
atletas não se fizeram rogados e cumpriram os 95 km da Maratona ou os 55 km da Meia Maratona.
Ao longo da prova experienciaram paisagens de cortar a respiração e caminhos que oferecem uma
sensação única de liberdade, calçadas romanas e aldeias históricas, animados pelo puro prazer de pedalar.
Os “Trilhos da Raia” voltaram a mostrar porque são um dos mais prestigiados eventos nacionais de BTT.
Mais uma vez presentearam os participantes com a simbiose perfeita entre desporto, cultura e natureza
que tem elevado Idanha-a-Nova ao estatuto de Catedral do BTT. A organização coube à Associação de
Cicloturismo de Idanha-a-Nova (ACIN), em parceria com a Câmara Municipal e a União de Freguesias de
Idanha-a-Nova e Alcafozes, com o apoio do Geopark Naturtejo. A acompanhar a prova, Armindo Jacinto
felicitou a ACIN pelo reconhecimento conquistado na organização de grandes eventos e pelo valioso
contributo na conservação e abertura de trilhos no concelho. Bruno Anselmo (Oledo – Idanha-a-Nova)
voltou a conquistar a vitória na prova de Maratona, pelo terceiro ano consecutivo; em segundo lugar ficou
Hugo Costa (Ponte de Lima) e em terceiro Antonio Gordo (Montehermoso , Cáceres). Na prova de Meia
Maratona, venceu Gil Azoia (Alcobaça), seguido de Rodrigo Henriques (Benedita) e Ricardo Franco
(Sabugal).

13 de Outubro – Oficina “Fósseis a teu gosto”. Dinamizada para uma turma de alunos de 5 anos do
Ensino Pré-Escolar do Centro Social dos Padres Redentoristas –de Castelo Branco. Na oficina os alunos
puderam reconhecer de forma geral alguns processos de fossilização observando ainda algumas amostras
de fósseis. Seguidamente, as crianças puderam moldar fósseis a seu gosto, utilizando para o efeito pasta de
modelar, deixando-a posteriormente a secar. No final da actividade os alunos puderam ainda colorir moldes
de fósseis previamente elaborados em gesso. Nesta actividade dinamizada por Carla Jacinto e Hugo Oliveira
participaram 24 alunos acompanhados pelas Educadora e Auxiliar de Acção Educativa.
13 a 17 de Outubro – Fam Trip para operador alemão. Decorreu mais uma Fam Trip para
empresas alemãs no Geopark Naturtejo. Jorge Ramos, comercial para o mercado alemão, acompanhou 3
empresários numa visita pelos equipamentos e atractivos turísticos do território.
14 de Outubro – Introdução ao Geopark Naturtejo no Curso de Turismo Rural e Ambiental.
Carlos Neto de Carvalho foi o convidado da Prof. Dr. Isabel Margarida Antunes para falar durante uma aula de
4 horas sobre os geoparques e o desenvolvimento turístico no Geopark Naturtejo. Os alunos fazem parte do
Curso de Turismo Rural e Ambiental da Escola Superior de Agronomia, e já tinham feito uma visita de campo
ao Monumento Natural das Portas de Ródão, para experienciar a oferta turística da região. Novas visitas ao
terreno se seguirão.

15, 16, 19, 20 e 28 de Outubro – Sessões de apresentação do “Projeto Rios” na Escola
EB2,3/S José Silvestre Ribeiro e na Escola Profissional da Raia, em Idanha-a-Nova. O
“Projecto Rios” é um projeto de educação ambiental que visa a adopção e monitorização de um troço de
500m de rio.

No concelho de Idanha-a-Nova este projecto começou a ser implementado no Ano Lectivo 2012/2013 pelo
Serviço de Acção Educativa do Município de Idanha-a-Nova, com o apoio do Geopark Naturtejo. Este ano
lectivo foram adoptados 7 troços do Rio Ponsul, ficando assim 3,5 km do rio adoptados por alunos e
professores do concelho. As sessões de apresentação, na sala de aula, destinaram-se a 126 alunos e 3
professores de 6 turmas (5ºA; 5ºB; 5ºC; 8ºA; 8ºB; 10ºA) da Escola EB 2,3/S José Silvestre Ribeiro e a 19 alunos
e 1 professora da turma do Ensino Vocacional do 3º C.E.B. da Escola Profissional da Raia (EPRIN). Os
Monitores foram Arlindo Cardosa e Hugo Oliveira. Decorrerão até ao final do ano lectivo duas saídas de
campo em cada troço adoptado. Na Escola EB2,3/S José Silvestre Ribeiro este Projeto é incluído no âmbito
das atividades do “Programa Eco-Escolas” promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa.
17 de Outubro – Programa da CP pelas Aldeias Históricas. 38 visitantes chegaram de comboio
para conhecerem as aldeias históricas do Geopark Naturtejo. As boas-vindas foram dadas em Idanha-aVelha com bolos regionais (borrachões, bolos de leite, água e sumo) na Casa da Amoreira em Idanha-aVelha. A Visita à aldeia histórica de Idanha-a-Velha foi guiada pela empresa Geo.Life, com entrada no Lagar
de Varas e na Sé Catedral. Já em Monsanto, subiram ao Castelo templário e apreciaram a paisagem
grandiosa. Por fim, neste dia bem preenchido, percorreram Penha Garcia, com passagem pelo castelo e
vista para o Parque Icnológico. A visita terminou com um lanche no espaço de tradição Frágua Bar.
18 de Outubro – Programa pelo Geopark Naturtejo para o ID-DS Automóvel Clube. O ID-DS
Automóvel Clube trouxe 24 associados a conhecer Vila Velha de Ródão. Com a empresa Incentivos Outdoor
–realizaram um agradável passeio de barco passando pelo Monumento Natural das Portas de Ródão, um
dos 16 Geomonumentos do Geopark Naturtejo. Depois, foi a vez de conhecer o Núcleo do Azeite de Vila
Velha de Ródão (Antigo Lagar de Varas). Ainda nesta vila aprenderam com o Centro de Interpretação de
Arte Rupestre do Vale do Tejo. Mas o almoço tinha que acontecer na pequena aldeia de Foz do Cobrão, onde
se encontra um dos melhores restaurantes da região, o Vale Mourão.

19 de Outubro – Reunião dos parceiros da região Centro do Roteiro das Minas no Museu do
Canteiro de Alcains. O Geopark Naturtejo, em parceria com o Roteiro das Minas e Sítios de Importância
Mineira e Geológica e com o Museu do Canteiro de Alcains, realizaram a primeira reunião dos parceiros do
Roteiro das Minas, da região Centro. O encontro, que contou com a presença de representantes de quase
todos os parceiros e do Turismo Centro de Portugal, teve como objectivo o desenvolvimento de uma
estratégia conjunta para a promoção integrada destes espaços de interpretação geológica. Relembre-se
que o Geopark Naturtejo com as Grutas da Moeda iniciaram a Rota da Geodiversidade da região Centro, um
projecto que tem como objectivo dar a conhecer a história geológica da região através de programas
educativos e turísticos. Esta Rota deverá abrir-se a novos parceiros e poderá vir a ter forte impulso do
Turismo Centro de Portugal.

19 de Outubro – Lançamento nacional do Guia "Serviços educativos e visitas escolares" do
Roteiro de Minas, em Castelo Branco. O Geopark Naturtejo acolheu na Escola Superior de Educação,
em Castelo Branco, o lançamento oficial da publicação electrónica "Serviços educativos e visitas escolares”
do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal. A sessão foi presidida pela
Professora Fátima Jorge da Escola Superior de Educação, pelo Vereador Paulo Urbano do Geopark Naturtejo
e pelo Eng. Carlos Caxaria da Empresa de Desenvolvimento Mineiro. O e-book lançado é dedicado ao
público escolar, contemplando as actividades educativas dos vários parceiros espalhados pelo país para o
ano lectivo 2015/2016. A publicação reúne mais de 200 iniciativas, disponíveis por todo o país, com
informação logística, assim como informação sobre os níveis de ensino e as disciplinas em que se
enquadram as actividades. O guia "Serviços educativos e visitas escolares” inclui visitas a museus e centros
de interpretação, a grutas, a minas, a exposições interactivas, realização de percursos pedestres,
visionamento de documentários, realização de ateliers e muitas outras actividades que podem ser
consultadas em www.roteirodeminas.pt. Foram também apresentados os Programas Educativos do
Geopark Naturtejo para o ano lectivo 2015/2015, com ênfase nos novos programas disponíveis, nas
ferramentas pedagógicas e nos projectos e actividades disponíveis. Esta apresentação contou com a
colaboração da Professora Ana Felipa Ferreira, do Instituto S. Tiago em Sobreira Formosa, que tem
colaborado regularmente com os seus alunos nas actividades do Geopark e testemunhou como tem
articulado a sua prática lectiva com as várias iniciativas que tem desenvolvido com o Geopark Naturtejo e
quais têm sido os benefícios dessa ligação para os seus alunos.

21 de Outubro – 2º Prémio do Projeto Rios – Rio Ponsul 2014/2015 para alunos do
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova.

21 de Outubro – 2º Prémio do Projeto Rios – Rio Ponsul 2014/2015 para alunos do
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova. Neste dia decorreu uma visita
ao Fluviário de Mora + Actividades de Arvorismo no Parque do Gameiro, como prémio pelo 2º lugar obtido
pela turma do 7º B do Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova no âmbito do concurso
de escultura de árvores com materiais reutilizáveis, realizado no ano letivo de 2014/2015. Este concurso e a
visita foram organizados pelo Município de Idanha-a-Nova com o apoio do Geopark Naturtejo. Na visita
participaram 14 alunos acompanhados por um professor e pelo monitor Hugo Oliveira.

22 de Outubro – 3º Prémio do Projeto Rios – Rio Ponsul 2014/2015 para alunos do
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova. Actividades no circuito de
arvorismo do Parque do Convento, no Fundão, como prémio pelo 3º lugar obtido pela turma do 7º C do
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, Idanha-a-Nova no âmbito do concurso de escultura de
árvores com materiais reutilizáveis, realizado no ano letivo de 2014/2015. Este concurso e a visita foram
organizados pelo Município de Idanha-a-Nova com o apoio do Geopark Naturtejo. Na actividade
participaram 11 alunos acompanhados por um professor e pelos monitores Arlindo Cardosa e Hugo Oliveira.
24 e 25 de Outubro – 8º Encontro de Escalada nas Portas de Almourão. Como tem sido hábito,
foi organizado mais um encontro de escaladores em Sobral Fernando, Proença a Nova. Nas Portas de
Almourão estiveram presentes 50 pessoas que se dividiram entre os três sectores ali existentes. Este ano
contamos com uma pessoa de nacionalidade colombiana que veio participar no workshop de iniciação e de
uma escaladora de nacionalidade alemã. As portas do Almourão, escavadas pelo rio Ocreza nos últimos
dois milhões de anos, e a lendária Buraca da Moura, geossítios do Geopark Naturtejo, são os cenários da
Escola de Escalada, com 40 vias que oscilam entre 8 e 30 metros.
27 a 29 de Outubro – Fam Trip para empresa alemã. CMais uma vez empresas alemãs mostram
interesse no aproveitamento do Geopark Naturtejo para saúde e bem-estar. Desta vez, um representante
da K-Med visitou o território com Jorge Ramos. Esta empresa está particularmente interessada nos
equipamentos de saúde existentes na região. Esta é mais uma aposta da Naturtejo na internacionalização
do território para o Turismo de Saúde e na valorização sustentável dos equipamentos existentes.

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA
TV & Rádio
12 de Outubro (Local Visão TV) – Penamacor é território UNESCO
18 de Outubro (Gesgtiona Rádio Espanhola) – Entrevista a Jesus Alarcón sobre o
Geopark Naturtejo
19 de Outubro (Rádio Cova da Beira) – Roteiro das Minas em publicação electrónica

Jornais & www
29 de Setembro (Revista Passear) – UNESCO revalida Geopark Naturtejo
Outubro (YupMag – Magazine de Turismo Rural. Capa) – Apalaches – o maior trilho
pedestre do Mundo
Outubro (Raiano) - Trilhos da Raia invadem Idanha: a Catedral do BTT
Outubro (Raiano) – Casqueiro “aqueceu” visitantes com pão, bolos e tradições
1 de Outubro (Reconquista) – Proença-a-Nova: orientação pedestre desafia novos
praticantes
1 de Outubro (Beira News) – Troféu de Orientação pedestre decorre no fim-desemana em Proença-a-Nova
7 de Outubro (Diário Digital de Castelo Branco) – Naturtejo representa Portugal na
Rede Europeia da Cultura Megalítica
14 de Outubro (Gazeta do Interior) – Casqueiro aqueceu fim-de-semana em Idanhaa-Velha
15 de Outubro (Reconquista) – Casqueiro para todos os gostos
15 de Outubro (Reconquista) – Casa de Artes e Cultura do Tejo – Geoparques em
exposição
16 de Outubro (Jornal de Nisa) – Naturtejo: Lançamento do Roteiro das Minas
19 de Outubro (Diário Digital de Castelo Branco) – Roteiro das Minas
19 de Outubro (Beira News) – Proença-a-Nova: Orientação pedestre desafia novos
praticantes
20 de Outubro (www.masviajesdigital.com) – Geopark Naturtejo de la Meseta
Meridional fue el primer geoparque Portugués
21 de Outubro (Gazeta do Interior) – Geopark Naturtejo representa Portugal na Rota
Europeia da Cultura Megalítica
21 de Outubro (Povo da Beira) – Escolas podem agora descobrir riqueza mineira e
geológica do distrito
21 de Outubro (Povo da Beira) – Trilhos da Raia invadem Idanha: a Catedral do BTT
21 de Outubro (Povo da Beira) – Casqueiro “aqueceu” visitantes com pão, bolos e
tradições

CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA O
GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS
- BAUCON, A., NETO DE CARVALHO, C., BERNARDI, F., CARDINI, A., CAVALAZZI, B., CELANI,
A., FELLETTI, F., FERRETTI, A., SCHOENLAUB, H.P. & TODARO, A. – Bioturbation beyond
Earth: potential, methods and models of astroichnology. 15th EANA Astrobiology
Conference, Book of Abstracts, Netherlands, 018.

PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
- RODRIGUES, J. & NETO DE CARVALHO, C. – Da areia do fundo do Oceano ao cume
da Montanha quartzítica. Revista de Ciência Elementar, 3(3), 8-15.
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