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ACTIVIDADES DO MÊS
Medidas contra a crise social e económica COVID-19 nos municípios do Geopark Naturtejo. O território do
Geopark Naturtejo continuam a lutar contra a pandemia retomando a vida diária e as actividades económicas. O
desconfinamento tem registado um número crescente mas ainda assim controlado de novos casos diários, mas
também uma expansão geográfica das zonas com novas infecções. Os municípios têm sido determinantes na
contenção da pandemia e na resolução dos problemas sociais diários que esta veio despoletar ou intensificar na
região.
Na sequência da Pandemia de COVID 19 e dos tempos extraordinários que se vivem, numa missão de âmbito
social, o Município de Oleiros adquiriu ao Grupo Lusiaves alguns cabazes solidários destinados a apoiar a
comunidade escolar e empresarial, nomeadamente as pessoas que se encontram em situação fragilizada,
decorrente de despedimento ou de lay off da entidade empregadora. Os cabazes são constituídos por produtos
alimentares essenciais produzidos pelo grupo empresarial que se está a instalar no concelho. Numa primeira
fase, através do seu Programa Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, o Município entregou 89
cabazes alimentares a agregados familiares referenciados pela comunidade escolar. Esta semana foram
entregues os restantes 77 cabazes solidários, destinados ainda a munícipes em situação fragilizada, decorrente
de despedimento ou de lay off da entidade empregadora. Para as pessoas atrás referidas (em lay off ou
desempregadas devido ao COVID 19) foi também criada nova parceria com a Dignitude, através do seu
programa abem: emergência COVID 19, no qual o Município de Oleiros e aquela associação suportam cem por
cento os custos com medicamentos prescritos pelos médicos na parte que não é comparticipada pelo Estado.
O Município de Penamacor vai arrancar com mais uma iniciativa, no âmbito do Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE), com recurso à Rádio Voz da Raia, sediada no concelho. Às quinta-feiras, às
15:00 e às 18:00, vai para o ar o programa “Apontamentos sobre a Flora”. Esta iniciativa integra o projeto Plano
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, liderado pela CIMBB - Comunidade Intermunicipal da
Beira Baixa. O serviço gratuito Oficina Móvel concedido pela Câmara Municipal de Nisa aos idosos portadores do
Cartão do Idoso mantém o seu regular funcionamento perante os requerentes.
O Projeto BioAromas - Laboratório de Integração e Inovação Social, que abrange os jovens e adultos com idade
superior a 18 anos, vai nascer no Centro Ciência Viva da Floresta até ao final do ano, num investimento superior a
250 mil euros. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento de competências destes jovens e adultos, ao
nível pessoal e profissional, promovendo a sua capacitação particularmente na produção de plantas aromáticas
e medicinais, incutindo-se conceitos de gestão e de empreendedorismo para uma maior autonomia, de modo a
serem cidadãos ativos na comunidade e os seus agregados familiares encontrarem neste projeto resposta de
continuidade”, referiu. “Como não existe esta oferta na região, que se destaca de todas as outras, estes jovens e
adultos vão estar mais próximos de casa e da família, o que traduz uma maior segurança, libertando os seus
cuidadores, com impactos positivos para todos.
Inserido no âmbito dos apoios cedidos pelo Município ao Agrupamento de Escolas de Nisa, foram cedidos novos
equipamentos informáticos, designadamente 50 tablets, destinados aos alunos / filhos de famílias
carenciadas.Esta medida complementa a iniciativa já praticada pelo Município relativamente à disponibilização
de material informático ao Agrupamento de Escolas de Nisa, numa ação continuada de proporcionar
equipamentos, aos alunos, para “frequência” de aulas por videoconferência.
Para além da responsabilidade social, os municípios têm vindo a preparar um futuro mais saudável. Na
celebração do Dia Mundial do Ambiente, este ano dedicado à biodiversidade, o Municipio de Oleiros plantou
cerca de 27.000 plantas de autóctones tais como: medronheiro, azereiro, amieiro, sanguinha-de-água,
azevinho, borrageira branca e preta e folhado. Esta é uma preocupação assumida pelo Município de Oleiros de
prevenção aos incêndios florestais e por esse motivo, nos últimos tempos, têm sido efetuadas diversas
candidaturas para aquisição de plantas autóctones e recuperação de habitats protegidos de elevado valor
ambiental.
Este é o caso do projeto Floresta Comum, no âmbito do protocolo estabelecido com a Green Cork e do projeto
Preservar a Natureza, promovido pela EDP. Neste caso, as plantas destinam-se à recuperação de habitats
prioritários, seja pela sua elevada importância à luz da conservação ou pelo facto de terem sido afetados pelos
incêndios florestais. Recorde-se que no concelho, junto da ribeira da Água d´Alta (Orvalho), existe um
importante repositório da Laurissilva Continental e uma rara comunidade de azereiro, facto que motivou o
Município a aderir ao projeto Life-Relict, da Universidade de Évora.
Na preparação do território para o período pós-pandemia, o município de Proença-a-Nova está a proceder à
requalificação da Praia Fluvial da Aldeia Ruiva, prevendo-se que esteja concluída antes do início da época
balnear do próximo ano.
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Com um investimento total de mais de 833 mil euros, dos quais 311 mil serão financiados na sequência de uma
candidatura ao Programa Valorizar do Turismo de Portugal, o projeto integra a criação de um Centro
Interpretativo que inclui uma rota pedestre entre a Praia Fluvial da Aldeia Ruiva e a Praia Fluvial do Malhadal e a
criação de uma piscina biológica na margem direita. O objetivo é estruturar este espaço enquanto produto
turístico destinado a famílias e, ao mesmo tempo, “manter a aposta contínua em criar condições para usufruir
deste lugar durante todo o ano, quebrando assim a sazonalidade. A rota lúdico-pedagógica “O Ciclo da Água”
pode ser percorrida em qualquer época do ano: no verão incluirá partes do percurso dentro de água e no inverno
será pelas levadas e paredes de xisto a cutelo que marginam a ribeira. Com cerca de 5 quilómetros, este
percurso pedestre, de grau de dificuldade fácil/médio, segue o traçado da ribeira da Isna, podendo ser avistados
milhafres, águias, cegonhas pretas, martim-pescador, lontras, entre outros, através dos trilhos ou das levadas. O
Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova 2020 realiza-se pela primeira vez, devido às
circunstâncias de pandemia, sem alunos e apenas com a equipa de arqueólogos responsável pelas escavações
que irão continuar a decifrar e a explicar alguns pormenores encontrados nas campanhas anteriores,
esperando-se que haja respostas no final da campanha. De 22 de junho a 5 de julho, continuará a ser escavada a
anta do Cabeço da Anta, uma das maiores antas de xisto da região.
Vão ter início neste mês de julho e durante um ano as obras de requalificação e ampliação do Centro de
Interpretação de Arte Rupestre do Vale do Tejo (CIART), uma intervenção abrangente que, entre outros aspetos,
prevê a construção de uma nova entrada e a criação de quatro galerias expositivas, de um centro de
documentação e de uma sala de multimédia e audiovisuais. O projeto foi candidatado ao Centro 2020 e
representa um investimento total de 750.733, 60 . No que respeita ao edifício que existe atualmente, o projeto
prevê a reformulação do seu interior e a introdução de um programa específico, com vista à exposição de
conteúdos museológicos pretendidos: Arte Rupestre, Paleolítico, Geologia e Geomorfologia. “Trata-se de um
projeto ambicioso e muito abrangente que, para além de aumentar o espaço de exposição, vem criar novos
espaços dedicados aos serviços e à área educativa e inclui uma sala multimédia, na qual os visitantes vão poder
usufruir de um acesso virtual às figuras de arte rupestre submersas aquando da construção da barragem do
Fratel”. O Município de Vila Velha de Ródão procedeu ainnda à requalificação das pequenas rotas pedestres
municipais, mais concretamente do PR 1 - Rota das Invasões, em Vila Velha de Ródão e do PR2 - Caminho das
Virtudes, em Vilas Ruivas, que se encontravam interditos ao público desde 2018 e podem agora ser utilizadas.
No que diz respeito à animação do verão, são muitas as iniciativas criativas. Estar Perto é um projecto do
Município de Castelo Branco integrado no programa “Por Terras de Xisto e Granito”. O resultado será a
disponibilização em todos os Lares e Centros de Dia do concelho de Castelo Branco de 4 horas de fado e música
tradicional interpretada por artistas da nossa comunidade. Foi sob o mote “Estar Perto” que um grupo de mais
de 50 músicos e uma dezena de técnicos de audiovisual se juntaram, na Fábrica da Criatividade, para
produzirem uma série de quatro programas que percorrem o universo do fado e da música tradicional. O
Município de Penamacor, em colaboração com a SG Produções, vai realizar o Festival Penamacor Online, durante
os meses de julho e agosto. Durante estes dois meses, decorrerão atuações de grupos musicais, junto de
estabelecimentos de alojamento local do concelho, promovendo-se desta forma esses alojamentos mas
também os produtos e o artesanato locais. As atuações serão transmitidas na página de Facebook do Município.
Com novidades e alguns condicionamentos que se exigem face ao contexto de pandemia que se vive, arrancou
no dia 21 de junho a iniciativa mensal de escalada gratuita que o Município de Oleiros tem promovido, em pleno
Trilho Internacional dos Apalaches, numa parceria com a Associação Clube Raia Aventura. No mesmo dia
arrancou o WeRculture Fete de la Musique, numa emissão online que deu a volta o mundo pelas Cidades
Criativas da Música da UNESCO. Idanha-a-Nova chegou ao seu público através da lente do Fora do Lugar, Festival
Internacional de Músicas Antigas e do momento especial Fora do Lugar, Fora de Tempo.
Com um formato nunca antes realizado em Proença-a-Nova, a Festa do Município aconteceu em forma de
programa televisivo numa emissão durante 17 horas via internet para a página do Facebook e para o canal de
Youtube do Município. Esta configuração permitiu levar Proença-a-Nova um pouco por todo o mundo, em
especial para a sua Diáspora, destacando-se países como o Brasil, Canadá, EUA, Angola, Moçambique, Austrália,
Suíça e França, entre outros, de acordo com as estatísticas. As plantas aromáticas e medicinais deram o mote à
edição de 2020 e estiveram em destaque ao longo de toda a emissão, em especial no documentário sobre a
presença destas espécies no concelho e o seu potencial nas vertentes turística, económica e na biodiversidade
do território, fazendo ligação ao tema dos passeios pedestres, um importante recurso turístico e que, para além
dos percursos marcados no terreno, já contam com 174 edições mensais organizadas pelo Município.
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Junho e Julho – Novos vídeos promocionais Discover... O Geopark Naturtejo acaba de lançar um novo conjunto
de vídeos promocionais dedicados a apresentar o melhor que este território classificado pela UNESCO tem para
descobrir. Os vídeos entitulados “Discover...” resultam de um trabalho de imagem realizado pelo fotógrafo
venezuelano Jesus Salazar Cabrera para o Geopark Naturtejo no âmbito da celebração do Festival da Paisagem,
que este ano teve de ser virtual. Com mais de 2500 visualizações na página Facebook do Geopark Naturtejo, o
vídeo Discover Naturtejo Geopark faz uma introdução em imagens ao território, bem como às gentes que o
caracteriza. Os mais importantes geomonumentos do Geopark Naturtejo serão apresentados individualmente
numa série de 4 filmes dedicados. O primeiro retrata o Monte-Ilha de Monsanto e os seguintes apresentam o
Parque Icnológico de Penha Garcia e o Monumento Natural das Portas de Ródão. Embora direccionados para os
consumidores internacionais, os spots promocionais falam do território pela imagem.

Junho - #GeoparqueNaturtejoEmCasa. Apesar do alívio das restrições impostas pela actual pandemia, o
Geopark Naturtejo continua a reforçar a plataforma online #GeoparqueNaturtejoEmCasa, que reúne conteúdos
digitais que podem ser explorados em casa. Foram disponibilizados novos passatempos destinados a um
público infantil e juvenil assim como um conjunto de jogos interactivos lúdico-pedagógicos. Foram também
actualizadas as sugestões dos nossos Parceiros. Os Jogos interactivos digitais desenvolvidos são do tipo Puzzles,
Quiz e Jogo da Memória e serão para disponibilizar no website e Facebook do Geopark Naturtejo, bem como no
microsite Geonaturescola. A partir de 25 de Junho ficaram disponíveis no microsite dos Programas Educativos do
Geopark Naturtejo “Geonaturescola”, em www.geonaturescola.com, novos passatempos, na área “Recursos”.
Alguns desses passatempos são: novas sopas de letras; descobrir as diferenças; colorir; labirintos; completar;
unir pontos. Estes passatempos foram desenvolvidos pelos alunos Cátia Sofia, Juliana Rodrigues e Miguel
Salvado, que realizaram o seu estágio curricular do Curso Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de
Produtos Multimédia, no Geopark Naturtejo.
Junho - Continuação dos trabalhos de manutenção da plantação de árvores autóctones em Idanha-a-Nova.
Deu-se continuidade aos trabalhos de manutenção das junto ao Centro Cultural Raiano, a sede do Geoparque.
Estas árvores tinham sido semeadas ou plantadas na semana da Floresta Autóctone, em Novembro e
Dezembro passados, com alunos de várias escolas da vila de Idanha-a-Nova, escuteiros e comunidade em geral.
As ações de manutenção continuam a ser levadas a cabo pela equipa educativa. Manuela Catana e Catarina
Caria asseguraram estes trabalhos.
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1 de Junho – Vamos#CriarSonhos com a Try Portugal. O Geopark Naturtejo associa-se, mais uma vez, à Try
Portugal, empresa especializada em Turismo Activo, Cultural e Desportivo, numa campanha de promoção da
retoma da actividade turística.
Na sequência da campanha Vamos#CriarSonhos, lançada em Abril, a Try Portugal está a dar a conhecer os seus
parceiros da Animação Turística, espalhadas por todo o país, nesta fase de desconfinamento, em que se
privilegia a segurança e o bem-estar. De forma a dar conhecer recantos escondidos em Portugal, além da
promoção individual dos parceiros, foi criado um spot promocional que reúne várias marcas e destinos.

3 de Junho – Apresentação de projectos Tourism Innovation Journeys pela Universidade Lusófona. O
Geopark Naturtejo está a colaborar com o projecto académico Tourism Innovation Journeys, promovido pela
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, coordenado pelo Professor João Estevão, que tem como
principal objectivo a valorização do turismo de base comunitária na região Centro de Portugal. Ao longo deste
ano lectivo 18 equipas de alunos das áreas de Turismo e de Design têm trabalhado em propostas de valor
pertinentes, inovadoras, exequíveis e sustentáveis para as marcas-destino Aldeias Históricas de Portugal,
Turismo Militar, Rota do Vinho do Dão, iNature, Geopark Estrela e Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da
UNESCO.
Dado o contexto de pandemia a vinda ao território não foi possível e os trabalhos foram adaptados, sendo que o
projecto terá continuidade no próximo ano, para os alunos possam vir conhecer o Geopark Naturtejo e partilhar
cá as suas ideias. Apenas os alunos em final de licenciatura tiveram de concluir, apresentar e discutir os seus
trabalhos online perante os seus colegas e o júri, do qual fez parte Joana Rodrigues, do Geopark Naturtejo. Foram
apresentados os trabalhos “Do Centro para o Mundo”, uma rota temática sobre Música no Geopark,
“PaleoRódão”, um produto turístico dedicado ao Paleolítico, em Vila Velha de Ródão e “Geo-Escape Naturtejo”
um pacote turístico de 7 dias com experiências por todo o território..
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4 e 30 de Junho – Reuniões do Turismo de Portugal com os geoparques portugueses. O grupo de trabalho dos
Geoparques Portugueses com o Turismo de Portugal voltou a reunir, de forma a articular em rede produtos e
experiências turísticas.
A reunião centrou-se na resposta dos Geoparques à actual situação pandémica e no fortalecimento da
confiança dos turistas. Foi debatida uma proposta de código de conduta de autoprotecção dos visitantes,
uniformizando as práticas e recomendações a todos os territórios.
Além dos Geoparques e do Turismo de Portugal, estiveram também presentes representantes das Entidades
Regionais de Turismo do Porto e Norte, Centro e Alentejo, assim como da Direcção Regional de Turismo dos
Açores. Joana Rodrigues e João Pousinho representaram o Geopark Naturtejo.
5 de Junho – Primeiro Fórum Digital da Rede Europeia de Geoparques. A Rede Europeia de Geoparques
organizou o primeiro Fórum Digital. Os representantes dos 74 geoparques existentes actualmente em 26 países
da Europa costumam reunir a cada seis meses num geoparque UNESCO. Em tempos de pandemia, reduziu-se a
pegada do vírus e ecológica realizando uma reunião virtual que permitiu discutir os principais desafios que os
territórios classificados como geoparques apresentam. Foram mais de 110 participantes, entre os quais Carlos
Neto de Carvalho que representou o Geopark Naturtejo. Para além dos assuntos que se costumam discutir
numa reunião presencial, fez-se uma apresentação dos resultados sobre o inquérito realizado para a
operacionalização das reuniões presenciais da EGN. Espera que o modelo virtual venha a complementar a
estrutura de gestão da Rede Europeia de Geoparques.

5 de Junho – Dia Mundial do Ambiente: os nossos Geomonumentos pelos nossos pequenos artistas. Para
celebrar este dia, no âmbito do Festival da Paisagem – Semana Europeia dos Geoparques, o Geopark Naturtejo
preparou um desafio para ser lançado aos alunos que se encontram a frequentar a Escola Básica do 1º Ciclo, do
Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro.
No concelho de Idanha-a-Nova esta é a escola referência para acolhimento dos filhos (dos 3 aos 12 anos) de
profissionais de serviços essenciais, em tempos de Pandemia COVID-19, já que para os restantes alunos o
ensino é online, não presencial.
Foram enviadas fotografias dos geomonumentos do Geopark Naturtejo a uma das professoras que
semanalmente acompanha os alunos, e no dia 2 de Junho, os alunos presentes na escola desenharam alguns
desses geomonumentos, à sua escolha. A professora Laurinda fez-nos chegar 7 pequenas obras de arte, que
partilhámos no Facebook para celebrar este dia! Obrigada aos nossos artistas!
- Foi também disponibilizado nesse dia o Jogo da Memória para jogar em família sobre os “Objectivos do
Desenvolvimento Sustentável 2030” (disponível em: https://biblioteca.cebds.org/jogo-da-memoria-sobre-osods).
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8 de Junho – Participação na conferência online “O papel dos geoparques na transição sustentável após a
pandemia da COVID-19”. No âmbito da Semana Europeia de Geoparques, o Geopark Estrela promoveu a
conferência online “O papel dos geoparques na transição sustentável após a pandemia da COVID-19”.
Representantes dos Geoparques Mundiais da UNESCO portugueses, Naturtejo, Arouca, Açores, Terras de
Cavaleiros e do aspirante Estrela discutiram a situação actual nos vários territórios e os desafios que têm
enfrentado no âmbito da pandemia. Foram debatidas as estratégias que estão a ser implementadas para
ultrapassar os impactos a curto prazo, assim como as adaptações que terão de ser feitas a longo prazo, para dar
resposta à 'nova realidade' que desenha para o futuro. O Geopark Naturtejo esteve representado pela geóloga
Joana Rodrigues.

9 de Junho – Selecção olímpica de Judo faz estágio no Geopark Naturtejo. No âmbito do estágio que a
Selecção Nacional Feminina de Judo realizou em Idanha-a-Nova, além dos treinos, as atletas tiveram
oportunidade de visitar e caminhar pelos geomonumentos Inselberg de Monsanto e Parque Icnológico de
Penha Garcia, fortalecendo o espírito de grupo e assegurando todas a condições de segurança.

9 de Junho – Naturtejo obtém selo Clean & Safe do Turismo de Portugal. ONo seguimento da iniciativa “Clean
& Safe” lançada em Abril, pelo Turismo de Portugal, com o objectivo de preparar as empresas do sector turístico
para a retoma de actividade, no actual contexto de pandemia COVID-19, foi criado o selo “Clean & Safe
Geoparques”, ao qual o Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da UNESCO já aderiu.
Esta nova categoria foi desenvolvida pelo Turismo de Portugal, num grupo de trabalho que envolve os
Geoparques Mundiais da UNESCO Naturtejo, Arouca, Açores e Terras de Cavaleiros e o Geopark Estrela (em fase
final de classificação), assim como as respectivas Entidades Regionais de Turismo.
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Nesta fase de desconfinamento, os Geoparques assumem-se como "Destinos saudáveis para actividades na
natureza!", pretendendo afirmar-se como territórios promotores de estilos de vida saudáveis.
Com a antecipação do crescimento do turismo interno, a previsão da abertura das fronteiras na União Europeia
em meados de Junho e a reactivação de rotas aéreas nos aeroportos portugueses a recuperação da confiança é
essencial para que o Turismo retome a sua actividade em pleno e o selo “Clean & Safe” no Geopark Naturtejo é
mais uma ferramenta para atrair turistas em segurança para a região.
A adesão dos Geoparques ao selo implica o cumprimento das recomendações da Direcção-Geral da Saúde para
evitar a contaminação com o SARS-CoV-2, com formação das equipas dada pelo Turismo de Portugal e
reorganização dos espaços e serviços, através de um Protocolo Interno, adaptado às especificidades de cada
território. No caso do Geopark Naturtejo, o selo aplica-se às actividades e serviços, turísticos e educativos
prestados directamente pelo Geopark, onde serão asseguradas as medidas de distanciamento social, etiqueta
respiratória, higiene e limpeza.
O Geopark Naturtejo tem também promovido e sensibilizado os seus parceiros para a adopção deste selo, já
disponível para Empreendimentos Turísticos, Alojamento Local, Estabelecimentos de Restauração e Bebidas,
Empresas de Animação Turística, Agências de Viagens e Turismo, Guias Intérpretes, Áreas de Serviço de
Autocaravanas e Rent-a-car, reforçando a confiança no território e nos seus recursos turísticos. O número de
parceiros e associados que cumprem as normas “Clean & Safe” tem crescido diariamente, contando à data com
22 unidades de alojamento e 12 de restauração, prevendo-se que continue a crescer, estando toda a
informação disponível no site www.naturtejo.com. Os Postos Turismo nos municípios do Geopark Naturtejo
estão também a aderir ao selo, tendo sido recentemente publicadas as normas a adoptar também para o
Património Cultural e pelas Termas.
A par com este selo, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo está a promover o Certificado de
Compromisso com o "Destino Seguro e Sustentável", um protocolo de "Saúde & Segurança Sanitária", no caso
do Geopark Naturtejo disponível para empresas no município de Nisa, o único município localizado na região do
Alto Alentejo. Recorde-se que Portugal é o primeiro país europeu distinguido com o selo “Safe Travels” do World
Travel & Tourism Council.
Foi criada no site do Geopark Naturtejo uma área dedicada a Informação COVID-19
(https://www.naturtejo.com/covid.php), que inclui Recomendações da Direcção Geral de Saúde, o Protocolo
Interno, aprovado pelo Turismo de Portugal e parceiros também aderentes do selo “Clean & Safe”.
Em complemento ao Plano de Contingência, adoptado em Março, o Protocolo Interno do Geopark Naturtejo,
coordenado por Carla Jacinto, inclui procedimentos de prevenção do contágio por COVID-19 para colaboradores
e clientes, nas instalações administrativas do Geopark e nas actividades e serviços prestados, assim como a
definição dos procedimentos em caso de suspeita de infecção. Todas as visitas têm de ser marcadas
antecipadamente e pagas através de sistema electrónico, tal como já acontecia anteriormente. Nas actividades
que se desenrolam no exterior, nomeadamente caminhadas, não é obrigatório (mas é recomendável) o uso de
equipamento de protecção individual, como a máscara, desde que seja assegurada a distância de segurança. A
regra de distanciamento físico entre os participantes é obrigatória nestas actividades e estarão disponíveis
higienizadores de mãos à base de álcool, sempre que se justifique, aos participantes. Será assegurado também
o cumprimento de protocolos internos de higienização e segurança por parceiros do Geopark Naturtejo
envolvidos nas actividades. Técnicos e guias do Geopark Naturtejo possuem formação específica, dada pelo
Turismo de Portugal, para o desenvolvimento de todas as actividades científicas, educativas e turísticas em
segurança.
O Turismo de Portugal lançou a plataforma digital “Clean & Safe” (https://portugalcleanandsafe.com/pt-pt)
onde está reunida toda a informação georreferenciada relativa aos aderentes e aos requisitos a cumprir. A
plataforma permite também monitorizar o índice de confiança gerado nos turistas, possibilitando avaliação do
grau de satisfação sobre o desempenho das empresas no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do
selo, num apelo à responsabilidade de todos para um turismo mais seguro.
15 de Junho - Acção de Formação online “Clean & Safe” promovida pelo Turismo de Portugal. A equipa do
Geopark Naturtejo participou na Acção de Formação online “Clean & Safe” promovida pelo Turismo de Portugal
destinada a Postos de Turismo, Autarquias e Geoparques, na sequência da adesão do Geopark ao selo.
Dinamizada por formadores das Escolas do Turismo de Portugal, a formação incluiu informações básicas sobre a
forma de transmissão do vírus e formas de prevenção da sua propagação, medidas essenciais a estabelecer
para trabalhar de forma mais segura e procedimentos a adoptar com clientes e visitantes.
16 de Junho - Participação na Reunião exploratória do Projecto “Ensinar é voar” destinada a Professores
das AEC's e Técnicos do Município de Idanha-a-Nova. O projeto “Ensinar é voar” será implementado no 1º Ciclo
do Ensino Básico, no Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova, no próximo ano letivo. A Associação Aldeia
dos Girassóis e a Go'we e o Município de Idanha-a-Nova, são os parceiros, em conjunto com o Agrupamento de
Escolas. Neste projeto as Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC's) serão sujeitas a algumas alterações no
sentido de as transformar em Oficinas de Exploração do Território. Os seus conteúdos serão o mais adaptados
possível ao território do concelho de Idanha-a-Nova. Aos professores e técnicos presentes foram pedidas
sugestões de temáticas a abordar no Projeto. Manuela Catana, enquanto Técnica do Serviço de Ação Educativa
do Município de Idanha-a-Nova e Responsável pelos Programas Educativos do Geopark Naturtejo sugeriu
temáticas a abordar no âmbito do Património Natural (geodiversidade e biodiversidade), destacando o facto de
o concelho de Idanha-a-Nova integrar o território classificado como Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da
UNESCO.
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24 de Junho – Alunos da Escola Superior de Tecnologia finalizam o seu estágio na Naturtejo. Entre Março e
Junho, 4 meses em quase confinamento total, os alunos Cátia Sofia, Juliana Rodrigues e Miguel Salvado
realizaram o seu estágio curricular do Curso Técnico Superior Profissional em Desenvolvimento de Produtos
Multimédia, no Geopark Naturtejo. Os alunos da Escola Superior de Tecnologia, do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, orientados pelo Professor Pedro Silva e pela geóloga Joana Rodrigues desenvolveram diversos
produtos gráficos e multimédia no âmbito da iniciativa #GeoparkNaturtejoEmCasa, nomeadamente suportes
de comunicação relativos à actual situação, passatempos destinados a um público infantil e juvenil e jogos
lúdico-pedagógicos interactivos. Foram produzidos também materiais promocionais das marcas Geoprodutos e
GEOfood.

29 de Junho – Inauguração do espaço Geocakes. A empresa Geocakes, especializada em produtos regionais
biológicos e sustentáveis, inaugurou esta segunda-feira, o seu novo ateliê, em Idanha-a-Nova, numa cerimónia
presidida pela Ministra da Coesão Territorial. Ana Abrunhosa fez questão de assistir ao concretizar do sonho dos
chefes de cozinha Raquel Ramos e Mário Ramos, casal responsável por este investimento, para transmitir que a
Geocakes “representa o tipo de projetos que queremos para este território: um projeto com coração, que alia a
tradição, a autenticidade e a identidade do seu território com a inovação, a qualidade e a abertura ao mundo”.
“Não perderia este momento por nada, sabendo que este projeto significa tanto para Idanha e é inspirado por
algo único no mundo: o geoparque onde se insere [Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO]”, afirmou a Ministra
da Coesão Territorial.
A inauguração oficial do Ateliê Geocakes contou ainda com a presença do presidente da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova e do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, Armindo Jacinto, dos padrinhos da cerimónia,
Amélia Nabeiro e João Manuel Nabeiro da Delta Cafés, e diversas entidades locais e regionais. A Chefe Raquel
Ramos explicou que “o projeto Geocakes nasceu da minha paixão pela arte da pastelaria enquadrada pela
região que escolhi para a desenvolver, Idanha-a-Nova, no território do Geopark Naturtejo. Hoje é o dia em que
cumpri o meu sonho”.
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“A Geocakes é a semente que vem frutificando, baseada na autenticidade dos saberes das gentes, dos
receituários e da qualidade dos produtos endógenos da região”, concretizou Raquel Ramos. Os produtos da
Geocakes – biscoitos, bolos, geleias, entre outros – têm certificação biológica, enquanto a empresa está
certificada com as marcas Geoprodutos e GeoFood, incorporando todos os valores do Geopark Naturtejo e da
Bio-Região de Idanha-a-Nova no que diz respeito à sustentabilidade ambiental, à economia circular e à
identidade local.
O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto, dirigiu ao casal de empresários palavras de
reconhecimento: “Este é um momento especial para os Chefes Raquel Ramos e Mário Ramos, mas também
para Idanha-a-Nova e para o Geopark Naturtejo”, começou por dizer. Armindo Jacinto considera que “a
Geocakes é uma empresa que representa muito bem aquilo que desejamos ao nível de desenvolvimento
territorial. Já é uma referência na região e no país e, enquanto autarca, só posso ficar orgulhoso por termos no
concelho empresários que colocam tanto amor e carinho naquilo que fazem. Vão certamente ter excelentes
resultados”.
A inauguração do ateliê foi apadrinhada por João Manuel Nabeiro e Amélia Nabeiro, em representação do Grupo
Nabeiro – Delta Cafés. Com palavras sentidas, lembraram a relação de profunda amizade e admiração que liga a
empresa ao casal responsável pela Geocakes, e expressaram votos de sucesso profissional e pessoal.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

TV & Rádio
7 de Junho (RTP1 – Jornal da Tarde) – Estágio Clean & Safe de preparação para os Jogos
Olímpicos no Geopark Naturtejo
12 de Junho (Rádio Cova da Beira) - Geopark com selo “Clean & Safe”
13 de Junho (TVI - Jornal da Noite) - Portugueses escolhem fazer férias no interior do país
14 de Junho (SIC – Jornal da Noite) – Passadiços do Orvalho: autarquia recupera estruturas
destruídas no incêndio de 2017
16 de Junho (RTP2 – Sociedade Civil) – “Tesouros escondidos” de Portugal

Jornais & www
Junho (Try Portugal) – Vamos sair e viver Portugal
3 de Junho (Gazeta Rural) – Novos estudos sobre a Beira Baixa e o Geopark Naturtejo Evolução da paisagem do território UNESCO em novo livro
3 de Junho (Beira.pt) – Evolução da paisagem do Geopark Naturtejo em novo livro
3 de Junho (Turisver) - Hotel Santa Margarida já reabriu em Oleiros
4 de Junho (Diário Digital) – Estudos sobre a Beira Baixa e o Geopark Naturtejo em novo
livro
4 de Junho (Publituris) - Hotel Santa Margarida e restaurante Adega dos Apalaches já
reabriram
9 de Junho (Reconquista) – Evolução da Paisagem do território UNESCO em novo livro
9 de Junho (Reconquista) – Parque do Barrocal candidato a melhor do mundo
9 de Junho (Feirasdesabores.com) – Geopark Naturtejo recebe selo "Clean & Safe
Geoparques" do Turismo de Portugal
9 de Junho (www.gazetarural.com) – Geopark Naturtejo recebe selo "Clean & Safe
Geoparques" do Turismo de Portugal
9 de Junho (Diário Digital) – Câmara congratula-se com o sucesso do estágio da selecção
feminina de judo
12 de Junho (Revista Evasões) – Beira Baixa, Viagem ao Centro de Portugal: roteiro por
praias fluviais, boa gastronomia e heranças culturais
12 de Junho (Beira.pt) – Geopark Naturtejo recebe selo Clean & Safe do Turismo de
Portugal
12 de Junho (Publituris) - Selo Clean & Safe foi alargado aos geoparques e o Geopark
Naturtejo já recebeu o seu
13 de Junho (www.proencanova.pt) – Rotas e Caminhadas
15 de Junho (www.e-cultura.pt) - Geopark Naturtejo recebe selo "Clean & Safe
Geoparques" do Turismo de Portugal
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CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA
O GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS
- CUNHA, P.P., MARTINS, A.A., GOMES, A., BRIDGLAND, D.R. – Landscapes and Landforms of
the Beira Baixa Region (Sarzedas—Monfortinho, Eastern Central Mainland Portugal). In:
Vieira, G., Zêzere, J.L., Mora. C. (Eds.), Landscapes and Landforms of Portugal. Springer
Nature, Switzerland, 199-210.
- NETO DE CARVALHO, C. & RODRIGUES, J. – Naturtejo UNESCO Global Geopark: The Culture
of Landscape. In: Vieira, G., Zêzere, J.L., Mora. C. (Eds.), Landscapes and Landforms of
Portugal. Springer Nature, Switzerland, 359-375.
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
- Discover Naturtejo Geopark (vídeo promocional)
- Discover Monsanto (vídeo promocional)
- Penamacor – Natural (vídeo promocional do Município de Penamacor)
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

Visite o Geopark Naturtejo em:
www.geoparknaturtejo.com
www.facebook.com/geoparknaturtejo.mesetameridional
www.instagram.com/geopark_naturtejo/
www.youtube.com/geoparknaturtejo
issuu.com/geoparknaturtejo
www.slideshare.net/geoparknaturtejomesetameridional
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Geoparks

Geoparks: Geologia humanizada

GEOPARK NATURTEJO - GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO - E-MAGAZINE

GLOBAL
GEOPARKS
NETWORK

Ficha técnica:
Edição - Geopark Naturtejo, 2020
Coordenação - Carlos Neto de Carvalho
Textos - Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues,
Manuela Catana, Catarina Caria
Fotografias - Carlos Neto de Carvalho,
Joana Rodrigues
Clipping - Carla Jacinto e Alice Marcelo
Design - Layer [Design and Print Studio]
Montagem - Joana Rodrigues
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