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Encontro do Projecto Europeu Esteam no Geopark Naturtejo
Encontro Internacional de Escalada “On the Rocks” no Geomonumento Portas de Almourão

Trilho Internacional dos Apalaches atrai de novo centenas de participantes
Geopark Naturtejo promove-se no GREENFEST Estoril

e mais!

Neste número:



Bemposta encanta-nos a partir do plano de Castelo Branco, a 400 metros de altitude. Num
território de apenas 10km2, é a aldeia que nos prende a atenção. As suas ruas mostram um
encanto medieval, com fortes influências judaicas que valem a pena deslindar. No centro da
aldeia encontram-se todos os elementos necessários para a existência de um município nos
inícios do Séc. XV: os antigos paços do concelho, tribunal e prisão, pelourinho no centro da
praça, igreja e capelas, calvário, um castelo bastante invulgar de origem templária com uma
torre mourisca transformada em sineira, quase uma caixa-forte escondida pelo casario no
plano aberto. Um recente levantamento arqueológico e patrimonial identificou 36
ocorrências arqueológicas, na sua maioria datadas do período Romano. Aquela que pode ter
sido a Isibraia esconde muito do seu passado milenar, de que o Núcleo Museológico de
Bemposta, instalado na Capela de S. Sebastião, expõe com brio um singelo mas significativo
espólio. Tropeçamos neste passado antigo e determinante nas caminhadas de início da
manhã ou final de tarde na aldeia e nas suas envolventes, até ao que resta da ponte romana
da Rib.ª das Taliscas. As ruas e caminhos são feitos de silêncios naturais, raramente
interrompidos pelo trabalho do campo. Não são mais de 120 habitantes neste plano.
Bemposta, terra granítica entre montes-ilha e relevos tectónicos, é chão que merece ser
pisado com a tranquilidade com que a curiosidade nos é despertada.
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ACTIVIDADES DO MÊS

4 a 6 de Outubro – Alunos de Arquitectura Paisagista à descoberta do Geopark Naturtejo. Alunos e
professoras do Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Escola de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Évora realizaram uma visita de estudo de três dias para conhecerem exemplos do Geopark
Naturtejo. Esta visita, liderada pelo Arquitecto Paisagista e Técnico do Município de Vila Velha de Ródão, José
Manuel Pires, teve o acompanhamento interdisciplinar de Carlos Neto de Carvalho, do arqueólogo Francisco
Henriques e do Arquitecto Mário Benjamim. Os alunos portugueses e brasileiros visitaram as Portas de
Almourão através da realização do percurso pedestre “Voo do Grifo”, onde se discutiu o ordenamento da
paisagem desde a perspectiva da sua evolução geológica. No dia seguinte visitaram o Centro de Arte Rupestre,
o projecto realizado para a valorização do património histórico das Portas de Ródão e do seu miradouro e
terminaram numa visita de barco com um enorme número de turistas, a qual foi guiada pelo arqueólogo
Francisco Henriques e pelo geólogo Carlos Neto de Carvalho. Por fim, no último dia alunos e professores fizeram
um percurso urbano pelos mais recentes projectos realizados na cidade de Castelo Branco.

5 a 7 de Outubro – Feira da Caça e da Gastronomia nas Termas de Monfortinho.
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5 a 7 de Outubro – Feira da Caça e da Gastronomia nas Termas de Monfortinho. Muito público visitou o certame
que promove o sector da caça e a gastronomia que lhe está associada, no concelho de Idanha-a-Nova, com
mais de 100 zonas de caça e uma área ordenada de aproximadamente 140 mil hectares.
A abertura oficial contou com a presença do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural,
Miguel Freitas, que realçou a importância da atividade cinegética: “A caça feita com ética é essencial para o
mundo rural, contribui para o equilíbrio dos ecossistemas e gera riqueza”, afirmou, referindo “o dinamismo que
se sente no concelho de Idanha-a-Nova”. O governante teve a oportunidade de visitar a Feira na companhia da
organização, uma parceria entre a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e a União de Freguesias de Monfortinho
e Salvaterra do Extremo, com apoio do Geopark Naturtejo. O presidente da Câmara e do Geopark Naturtejo,
Armindo Jacinto, destacou o papel da caça no concelho: “É uma atividade que quando é desenvolvida de forma
sustentável e ordenada tem importância económica e cultural, em especial na gastronomia”. Os pratos de caça
foram o condimento perfeito, mas os muitos visitantes – portugueses e espanhóis – também usufruíram de
animação musical, exposições, palestras, tiro desportivo, entre outras iniciativas. Para o presidente da União de
Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo, Paulo Lopes, a Feira da Caça & Gastronomia foi “uma
excelente oportunidade para mostrar as riquezas desta região”.

6 de Outubro – Empresários portugueses e espanhóis em Monsanto. O guia Jorge Costa acompanhou 22
pessoas, empresários espanhóis e portugueses que realizaram uma visita a Monsanto.

7 de Outubro – Turistas Israelitas em Monsanto. Um grupo de 34 turistas Israelitas passou um dia em
Monsanto com visita à Aldeia Histórica e caminhada pelos Barrocais. Foram acompanhados pelo guia Rui Nunes
da empresa parceira Geolife.

8 de Outubro – Operador espanhol Bayern Travel de Madrid visita Monsanto e Castelo Branco. Um grupo de
55 turistas espanhóis viajou de Madrid até ao Geopark Naturtejo, para conhecer Monsanto e Castelo Branco.
Encantados com a visita, prometeram voltar!

11 a 14 de Outubro – Geopark Naturtejo no GREENFEST. O Geopark Naturtejo participou pela primeira vez, no
GREENFEST, o maior evento de sustentabilidade do país, no Centro de Congressos do Estoril, sob o tema - a
Sustentabilidade 4.0, "A oportunidade dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável no horizonte 2030",
remetendo para a relação entre os avanços da Tecnologia e Economia Digital e os princípios da racionalização de
meios e recursos das Economia Circular, Social e da Partilha.



GEOPARK NATURTEJO DA MESETA MERIDIONAL - UNESCO GLOBAL GEOPARK - E MAGAZINE-

O Geopark Naturtejo apresentou-se em dois espaços, com o Município de Idanha-a-Nova e com os Geoparques
Aspirantes Litoral de Viana do Castelo e Estrela, neste grande evento, plataforma de partilha de ideias,
experiências e melhores práticas, de projectos inovadores e inspiradores sobre sustentabilidade, como os
Geoparques Mundiais da UNESCO. Nos dois primeiros dias decorreu uma Programação totalmente dedicada às
escolas, tendo participado mais de 3500 alunos e professores numa experiência diversa sobre Sustentabilidade,
em que se promoveram os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. No dia 13 de Outubro, um dos dias
dedicados ao público em geral, assinalou-se o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, uma data
celebrada pelos Geoparques Mundiais da UNESCO que contribuem activamente para a construção de
comunidades resilientes, ensinando sobre a história do planeta Terra e os perigos naturais e incentivando as
comunidades a tomar medidas preventivas. O espaço do Geopark Naturtejo, dinamizado por Joana Rodrigues,
promoveu o território e deu a conhecer os Geoprodutos do Geopark Naturtejo.

12 a 14 de Outubro – Tierra de Fuego no Geopark Naturtejo. O operador espanhol Tierra de Fuego esteve no
território com 8 pessoas que realizaram o seguinte programa: Rota dos Abutres em Salvaterra do Extremo; Rota
dos Balcões em Medelim; Barrocais de Monsanto, descendo o Inselberg e percorrendo os trilhos até Idanha-a-
Velha; terminando na Rota dos Fósseis, em Penha Garcia.

14 de Outubro – Maratona Trilhos da Raia. A Grande Maratona das bicicletas de montanha do território do
Geopark Naturtejo decorreu uma vez mais no concelho de Idanha-a-Nova. Pelo 14º ano consecutivo a Maratona
organizada pela Associação de Cicloturismo de Idanha-a-Nova, sempre com o apoio do Município de Idanha-a-
Nova e do Geopark Naturtejo, contou com 500 participantes. Os amantes da pedaleira e dos grandes espaços
não se cansam dos caminhos e dos trilhos pensados propositadamente para este evento de escala nacional, e
muitos são os repetentes.

15 a 17 de Outubro – Encontro do Projecto Europeu ESTEAM em Monsanto e no Centro de Ciência Viva da
Floresta. A quinta reunião de parceiros do projeto ESTEAM, co-financiado pelo programa europeu Erasmus+
realizou-se em Monsanto (Idanha-a-Nova) e Moitas (Proença-a-Nova). O Geopark Naturtejo – Geoparque
Mundial da UNESCO organizou o encontro em parceria com o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro. O
Município de Idanha-a-Nova e o Centro de Ciência Viva da Floresta (CCVF) apoiaram a organização do encontro.
A representar o Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO estiveram Mariana Vilas Boas, Carlos Neto
de Carvalho, Carla Jacinto e Manuela Catana e a representar o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro de
Idanha-a-Nova estiveram os professores André Azeiteiro e Elsa Cantinhas. Na reunião participaram elementos
dos restantes parceiros do projecto: da Eslovénia, o Geopark Idrija – Geoparque Mundial da UNESCO, a Escola
Básica de rni Vrh e o Departamento de Geologia da Universidade de Ljubljana; da Noruega, o Geopark Magma –
Geoparque Mundial da UNESCO; e da Islândia, a empresa Locatify (TIC).
O projecto ESTEAM decorre entre setembro de 2016 e setembro de 2019. Das três partes fases que constituem
o projecto, os parceiros encontram-se a trabalhar na segunda, que corresponde à criação da aplicação móvel
(APP) “TeachOUT” – TeachOut Outdoor Treasure Hunt. Os conteúdos criados e novas tipologias de desafios e
questões a usar na APP estão a ser testados e aperfeiçoados. No final do ano letivo passado, os alunos, nos 3
geoparques realizaram o teste-piloto, na versão em papel, durante a saída de campo no trilho pedestre
selecionado. Os inquéritos pós-teste-piloto, preenchidos pelos alunos, foram alvo de análise e serão tidos em
conta na versão digital da APP. Durante o primeiro período do presente ano lectivo decorrem os teste-piloto da
versão digital da APP, também em saídas de campo, usando desta vez tablets e telemóveis. No Geopark
Naturtejo a aplicação móvel é dedicada ao Geomononumento Monte-Ilha de Monsanto, percorrendo-se uma
parte da Rota dos Barrocais.
A quinta reunião do projeto foi essencialmente dedicada à análise e avaliação da versão em papel do teste-
piloto e à discussão sobre os melhoramentos técnicos e desafios a incluir na versão digital da APP.
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Nas atividades outdoor, os parceiros puderam visitar o Monumento Natural das Portas de Ródão, em Vila Velha
de Ródão, através de uma viagem de barco e realizar parte do percurso pedestre da Rota dos Barrocais, no
Monte-Ilha de Monsanto para testarem a primeira versão digital da APP “TeachOUT”, usando smartphones ou
tablets. O encontro permitiu ainda uma visita guiada ao Centro de Ciência Viva da Floresta. Ao longo dos três dias
experimentaram ainda iguarias da gastronomia local, incluindo geoprodutos apresentados pela empresa
parceira Geocakes.
Em Janeiro de 2019 os parceiros reunir-se-ão novamente, no Geopark Magma, para analisarem os avanços
relativos à APP e para participarem numa formação na plataforma Web. Em Abril cada geoparque organizará no
seu território uma ação de formação destinada a professores, para apresentação desta nova ferramenta de
ensino-aprendizagem, de forma a promover a utilização desta nova ferramenta pedagógica completa para o
ensino de Ciências Naturais, na escola e em casa. O Geopark Naturtejo organizará também esta formação para
professores ainda durante este ano lectivo, informando assim que estejam definidos o local e data de realização
do mesmo. . O projeto pode ser acompanhado através do site: http://esteamproject.eu/.

19 de Outubro – Na Rota dos Fósseis. O guia Jorge Costa acompanhou 26 pessoas que realizaram a visita ao
Parque Icnológico de Penha Garcia.

21 de Outubro – Participação no debate “O Futuro da Argemela: uma questão Intermunicipal”. A União das
Freguesias de Barco e da Coutada, como o apoio dos municípios de Fundão e Covilhã, organizou um debate com
a comunidade local sobre o futuro do Cabeço da Argemela. Há mais de um ano esta zona do concelho da Covilhã
foi alvo de um pedido de concessão definitiva para a exploração mineira, situação a que a comunidade local se
tem oposto com sucesso pela sua proximidade ao projecto. Da necessidade de aumentar a informação
disponível sobre a situação presente do pedido, assim como planear o futuro desta área recentemente atingida
pelos incêndios florestais, a comunidade do Barco organizou este debate, convidando alguns investigadores da
região para participar da discussão. Carlos Neto de Carvalho foi convidado para falar do Património Geológico e
Mineiro do Cabeço da Argemela e prestar esclarecimentos sobre o modo como se faz prospecção mineira em
Portugal. Este contacto surge da publicação recente de nota sobre a ocorrência rara de turquesas na zona, de
que Carlos Neto de Carvalho é co-autor. No final, foi apresentado o vídeo promocional do trabalho musical que
Tom Hamilton está a realizar para a valorização dos patrimónios da Argemela.

26 de Outubro – II Fórum “Terras do Lince” em Penamacor. Penamacor recebeu o II Fórum Terras do Lince, da
Carta Europeia de Turismo Sustentável, com o tema “Diálogos com a Raia Ibérica”. Este debate contou com a
presença dos presidentes das Câmaras Municipais de Penamacor, António Luís Beites, e de Almeida, António
Machado, do vereador do Município do Sabugal, Amadeu Neves, do representante do Instituto de Conservação
da Natureza e Florestas, António Cabanas e do Vice-Presidente da Federação Europarc, Paulo Castro.
O tópico da discussão foram as especificidades dos territórios raianos e os desafios que enfrentam, tirando
partido dos recursos endógenos que só estes destinos possuem. Foram apresentadas experiências, no âmbito
do Turismo Sustentável, de Portugal e de Espanha, e exemplos de projectos de cooperação transfronteiriça.
Raquel Búrdalo Giménes, da Diputación de Cáceres, apresentou alguns projectos, como o Interreg V-A España
Portugal Taejo Internacional REDTI 2017-2020, cujo objectivo é gerir eficaz e sustentavelmente os recursos
naturais, culturais e turísticos através de redes que potenciam os espaços naturais e patrimoniais ao mesmo
tempo que valorizam o turismo desta região transfronteiriça, no âmbito do qual está a ser desenvolvido o Rota
do Quartzito Armoricano, que faz a ligação entre o Geopark Naturtejo e o Geopark Villuercas.
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27 de Outubro – Trilho dos Apalaches de Oleiros com elevada capacidade de atracção. Em pleno dia de
Outono, cerca de 150 caminhantes percorreram os trilhos do mais famoso percurso do Mundo, o Trilho
Internacional dos Apalaches, na Serra do Muradal (Oleiros), um ano após os incêndios que assolaram a região.
Ao longo dos 11 km puderam apreciar bem de perto e ao vivo a escalada que acontecia nas 15 vias equipadas
da Crista de Zebro, em plena crista quartzítica, passando ainda pelos geossítios Miradouro do Zebro e pelos
Poços de Fervença, incluindo uma paragem no geossítio da Pedreira do Zebro, onde a geóloga Joana Rodrigues
fez a interpretação da paisagem e dos fósseis presentes.
O Vereador Paulo Urbano, do Município de Oleiros, aproveitou para apresentar os novos projectos de valorização
e requalificação da Rota Muradal-Pangeia.

27 e 28 de Outubro – Encontro Internacional de Escalada “On the Rocks” no Geomonumento Portas de
Almourão. Mais de 40 escaladores, provenientes de Itália, Alemanha, Espanha e de várias zonas do nosso país,
incluindo de Proença-a-Nova, participaram no Encontro de Escalada On the Rocks, que se realizou nos dias 27 e
28 de outubro nas Portas do Almourão, em Sobral Fernando. A iniciativa contou com um workshop de iniciação à
modalidade, no dia 27, e a habitual escalada ao geomonumento durante o fim-de-semana. O feedback dado
pelos participantes foi muito positivo, com a promessa de regressarem ao concelho de Proença-a-Nova. As
Portas do Almourão são um dos geomonumentos do Geopark Naturtejo e o encontro foi apoiado no âmbito do
projeto da União Europeia iNature, cofinanciado pelo PROVERE, Centro 2020 e Portugal 2020.
Actualmente, a Escola de Escalada tem seis sectores e o próximo passo será equipar a 5ª Via Ferrata do país, um
itinerário preparado nas paredes rochosas da Serra das Talhadas com degraus, cabos de aço e tiges, destinado a
facilitar a progressão e optimizar a segurança dos montanheiros. Esta via terá início na aldeia dos Carregais e vai
percorrer a crista quartzítica da Serra das Talhadas até à torre de vigia do Alto do Galego, onde serão colocadas
vias de escalada de iniciação e reuniões para rappel, ideal, por exemplo, para bombeiros e forças especiais de
segurança e protecção civil treinarem missões de resgate. Para o futuro, o objectivo da Escola passa por chegar
às 100 vias.
A modalidade surgiu no concelho em 2007, com a criação da Escola de Escalada por José Santos, com o apoio da
Câmara Municipal de Proença-a-Nova, e desde então projectou as Portas do Almourão e a aldeia de Sobral
Fernando a nível nacional e internacional, trazendo vários amantes deste desporto de aventura.
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27 de Outubro – Visita ao Centro de Ciência Viva de Estremoz com jovens do concelho de Vila Velha de Ródão.

Numa iniciativa da Associação de Estudos do Alto Tejo, com o apoio do Geopark Naturtejo, que tem como
objectivo proporcionar aos jovens do concelho de Vila Velha de Ródão um contacto com realidades científicas e
culturais distintas e complementares daquelas oferecidas na região, realizou-se uma visita ao Centro de Ciência
Viva de Estremoz. Localizado no Alentejo, a cerca de 2 horas a sul de Vila Velha de Ródão, este Centro de Ciência
Viva aborda a Terra como um planeta dinâmico, através de módulos interactivos e de experiências onde se
aprende sobre rochas, minerais e os processos geodinâmicos que moldam a superfície da terra. Um grupo de 15
jovens de diferentes idades passou um dia diferente, à descoberta do interior da Terra. Tiveram ainda a
oportunidade de conhecer por dentro uma exploração activa de mármores e de se apaixonarem pelas variantes
do Mármore de Estremoz. A visita foi organizada pelo Geopark Naturtejo e pela Associação de Estudos do Alto
Tejo, encabeçada pelo director do Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão, Jorge Gouveia, e por Carlos
Neto de Carvalho. Os guias do CCV de Estremoz fizeram um trabalho exemplar.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

4 de Outubro (Reconquista) – Trilho dos Apalaches é dia 27 de Outubro
10 de Outubro (Gazeta do Interior) – Passeio Pedestre Grande Rota Muradal-Pangeia
agendado para dia 27
24 de Outubro (Gazeta do Interior) – Trilho dos Apalaches recebe passeio no próximo
sábado
24 de Outubro (Gazeta do Interior) – Idanha-a-Nova é finalista ao prémio Marca Territorial
do Ano
29 de Outubro (Beiranews.com) – Portas de Almourão recebem 40 amantes da escalada

TV & Rádio

1 de Outubro (RDP e RTP. pt programa 1001 Razões para Gostar de Portugal) – Parque
Icnológico de Penha Garcia
31 de Outubro (Rádio Castelo Branco) – Portas do Almourão recebeu 40 amantes da
escalada
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- FARSANI, N.T., NETO DE CARVALHO, C. & XU, K. – Education as a key tenet of Geotourism.
In: Dowling, R. & Newsome, D. (eds.), Handbook of Geotourism. E.Elgar Publishing, UK:
234-243.

CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA O
GEOPARQUE E DESTE PARA AS GEOCIÊNCIAS
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL



Visite o Geopark Naturtejo em:
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

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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Geoparques: Geologia humanizada
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www.geoparknaturtejo.com

Ficha técnica:

Edição - Geopark Naturtejo, 2018
Coordenação - Carlos Neto de Carvalho

Textos - Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues,
Município de Idanha-a-Nova, Município de

Proença-a-Nova, Município de Oleiros
Fotografias - Joana Rodrigues, Carlos Neto de Carvalho

Clipping - Alice Marcelo e Carla Jacinto
Design - Layer [Design and Print Studio]

Montagem - Joana Rodrigues
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