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Novo projecto traz abordagens artísticas às Minas de San Francisco
International Staff Training Week 2019 traz participantes de 18 países

Jornadas de Sensibilização e Networking EUROACE SPORT
Nova edição do Trilho Internacional dos Apalaches

…e mais!
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7 e 28 de Outubro – ESART e Geopark Naturtejo em novo projecto nas “Minas de San Francisco”. “Mata da 
Rainha – As Minas de Fernando Namora” é a designação do novo projecto que une uma vez mais o Geopark 
Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO à Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. Coordenado 
pelos professores Carlos Reis e Isabel Marcos, bem como por Carlos Neto de Carvalho, em representação do 
Geopark Naturtejo, este projecto pretende dar uma abordagem artística multidimensional à obra do escritor 
português Fernando Namora, no final das comemorações do centenário do seu nascimento. As “Minas de San 
Francisco” são um retrato desprovido de capas morais da realidade de uma pequena aldeia do interior do país 
durante a Segunda Guerra Mundial, num tempo em que decorria o rush mineiro do volfrâmio. Centenas de 
pessoas afluíram a este local oriundas de todo o país e da região, e o novo modo de vida não passou sem deixar 
uma profunda marca na sociedade rural que ainda perdura na "geração do volfro", nem uma forte impressão no 
jovem escritor, na sua passagem como médico por Tinalhas e Monsanto. Entre ruínas e memórias, este novo 
projecto promete reavivar os espaços factuais que alimentaram a imaginação, mas também as vivências de 
Fernando Namora. Mais de quarenta alunos encontram-se a explorar as antigas Minas da Mata da Rainha, os 
espaços do romance e as memórias dos habitantes da aldeia, assim como as suas percepções sobre as 
realidades e personalidade por detrás das histórias e das personagens de “Minas de San Francisco”. No final do 
semestre, os grupos de trabalho prometem uma exposição de criatividade sob vários suportes visuais à 
disposição dos habitantes de Mata da Rainha, bem como dos municípios trespassados pela antiga área mineira, 
Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor. Este será também o arranque do Geopark Naturtejo no Grupo de Trabalho 
para o Património Mineiro da Rede Europeia de Geoparques e terá o apoio na divulgação do Roteiro das Minas e 
Pontos de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal, uma plataforma nacional de promoção do património 
geológico e geomineiro à qual a Naturtejo, Empresa Intermunicipal aderiu na sua origem. 

2 Outubro – Reunião Grupo de trabalho Turismo e Património - Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo / 
Tajo Internacional. Reunião sobre as actividades a projectar pelo grupo de trabalho do Turismo e Património, no 
projeto Território com Vida. Discutiu-se o planeamento de actividades a desenvolver em Maio 2020 nas 
comemorações do mês da Biodiversidade. A Naturtejo dará apoio nas actividades e irá elaborar Programas 
Turísticos para cada um dos fins-de-semana de Maio. A próxima reunião será em Novembro para aprovar as 
propostas de actividades. Carla Jacinto representou o Geopark Naturtejo.
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8 Outubro – Reunião sobre a rede educativa e de formação profissional / estudo diagnóstico de 
aprofundamento regional. A CIMBB solicitou o apoio do Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) e outros 
stakeholders locais, de forma a identificar as áreas e saídas profissionais prioritárias para o planeamento da 
Rede Educativa e Formação Profissional. Carla Jacinto representou a Naturtejo expondo a necessidade de Guias 
Turísticos qualificados com conhecimentos de línguas e do território do Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial 
UNESCO.

9 de Outubro – Workshop TeachOUT destinado a professores participantes do Projeto ERASMUS+ 
“P.I.C.N.I.C.”. A aplicação móvel “TeachOUT – Jogo de Ciências ao ar livre” foi apresentada a um grupo de 
professores provenientes da Bulgária, República Checa, Inglaterra, Itália e Portugal no âmbito dum encontro do 
Projeto Erasmus+ “P.I.C.N.I.C. Primary International Schools Together for the exChange of Interactive CLIL 
Training” com a coordenação do Agrupamento de Escolas José Sanches e S. Vicente da Beira de Alcains. Após a 
apresentação da app, em Monsanto, os vários docentes realizaram um percurso usando a aplicação e puderam 
apreciar as caraterísticas da aplicação e disfrutar da paisagem encantadora da região. O workshop foi 
dinamizado pelo Professor André Azeiteiro, do Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro, escola parceira do 
Projecto ESTEAM.

9 de Outubro - Programa da SIC Notícias “Boa Cama Boa Mesa” esteve no Geopark Naturtejo. O Programa da 
SIC Notícias “Boa Cama Boa Mesa” esteve no Geopark Naturtejo, para dar a conhecer a Aldeia Histórica de 
Monsanto e a Rota dos Barrocais, passando pelo Restaurante Helana, em Idanha-a-Nova, no âmbito de uma 
edição dedicada às Aldeias Históricas de Portugal. 

9 de Outubro – Visita a Monsanto. O Geopark recebeu um grupo de 16 pessoas que viajaram de Lisboa para 
conhecerem a Aldeia Histórica de Monsanto sendo acompanhados pela Susana Santos da Geolife Tours.

10 de Outubro – Alunos da Escola Básica do 1º Ciclo e Professores participantes do Projeto ERASMUS+ 
“P.I.C.N.IC.” realizaram percurso em Alcains. Uma turma de alunos do 4º ano do 1º Ciclo do Ensino Básico da 
Escola de Alcains constituiu várias equipas conjuntamente com professores provenientes da Bulgária, República 
Checa, Inglaterra, Itália e Portugal, no âmbito dum encontro do Projeto Erasmus+ “P.I.C.N.I.C. Primary 
International Schools Together for the exChange of Interactive CLIL Training” e realizaram um percurso na vila de 
Alcains fazendo uso da aplicação TeachOUT. Sob a coordenação de docentes do Agrupamento de Escolas José 
Sanches e S. Vicente da Beira, de Alcains os grupos souberam orientar-se nas ruas da vila, procuraram os 
desafios e responderam com entusiasmo às tarefas desenhadas. 
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12 de Outubro – Acqua Challenge nas Termas de Monfortinho. Durante toda a manhã os aquistas e visitantes 
das Termas de Monfortinho puderam provar água do buvete do balneário e compará-la com outras águas 
minerais naturais do Geopark Naturtejo e de todo o país. Um verdadeiro Acqua Challenge com águas de mesa 
engarrafadas, águas termais, águas gasocarbónicas e águas gaseificadas, todas com circuitos subterrâneos 
próprios, através de contextos geológicos diferentes que lhes confere um sabor único, numa actividade 
dinamizada pela geóloga Joana Rodrigues.

12 de Outubro – Visita ao Geopark Naturtejo. Um grupo de 35 pessoas, da Gintours, visitou Monsanto. Depois 
de um almoço no Restaurante “Adega Típica” visitaram a Aldeia Histórica e terminaram no Castelo. O grupo foi 
guiado pelo Rui Nunes da empresa Geolife Tours.

13 de Outubro – Alterações climáticas em visita temática nas Sarnadas de Ródão. A visita temática 
“Caminhada para o impacto das alterações climáticas”, organizada pela Associação Desportiva e de Ação 
Cultural Sarnadense, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão, foi reforçada pela presença 
do Prof. Mário Cachão, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Mário Cachão é Professor Associado 
do Departamento de Geologia desta reconhecida universidade, especialista em paleoceanografia, mais 
concretamente na evolução e extinção de fauna marinha com as modificações climáticas que têm ocorrido 
durante o Quaternário, nos últimos milhares de anos. É também um conhecido comunicador de Ciência com 
mais de 20 anos de experiência. Mário Cachão tem sido um dos consultores científicos voluntários do Geopark 
Naturtejo desde os seus inícios.
A sua participação decorre do convite lançado pela Associação Desportiva e Acção Cultural Sarnadense ao 
Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO. Por Clima entenda-se não manifestações discretas e 
pontuais do tempo meteorológico (Meteorologia sinótica) (confusão ingénua mas permanente e persistente, 
nos media) mas médias de 30 anos (uma estatística portanto, uma invenção humana para conseguir lidar com a 
enorme variabilidade do sistema climático). Aceitar ou acreditar na exclusividade do forçamento antropogénico 
no Clima é útil. Leva a comportamentos mais racionais e sustentáveis e, com isso, todos ganhamos. Mas 
também é perigoso. Perde-se, por exemplo, a noção de que, independentemente da nossa capacidade em 
diminuir a emissão de gases com efeito de estufa, temos de tornar as sociedades cada vez mais robustas aos 
fenómenos climáticos porque se há coisa que caracteriza o nosso Planeta é que o seu Clima muda, e vai 
continuar a mudar, cíclica ou caoticamente. Eventos climáticos extremos, por natureza imprevisíveis, matam 
(muita) gente. Alterações climáticas têm feito desaparecer civilizações, permitindo o povoamento de novos 
territórios, assim como o abandono ou desaparecimento de outros tantos. A História, e antes disso, o registo 
geológico, tem disso vários exemplos. O debate sobre alterações climáticas deve basear-se em factos 
científicos e esta é a oportunidade para discutir no terreno, com um cientista, as causas das alterações 
climáticas, as suas implicações para os ecossistemas onde se integram as comunidades humanas no presente e 
no futuro a curto, médio e longo prazo.
Este evento vem juntar-se a uma série de iniciativas realizadas no âmbito do projeto de “Sensibilização dos 
Rodenses para os Risco das Alterações climáticas”, cofinanciado pelo POSEUR, Portugal 2020 e União Europeia, 
através do FC (Fundo de Coesão).
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13 de Outubro – Trilho Internacional dos Apalaches com mais uma edição. Realizou-se mais uma edição do 
passeio pedestre – Trilho Internacional dos Apalaches (Grande Rota Muradal-Pangeia), numa extensão de 12 
quilómetros, entre Estreito e Vilar Barroco (Oleiros). A actividade contou com cerca de 100 participantes aos 
quais se juntaram, no Portelo, um grupo de vinte jornalistas e bloggers em visita à região, no âmbito da Press & 
Blog Trip – Beira Baixa: 3 Dias, 3 Experiências, promovida pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. No 
topo da Serra do Muradal decorreu uma recriação histórica do período neolítico e a geóloga Joana Rodrigues deu 
a conhecer o geossítio do Portelo, com intrigantes marcas de comportamento de organismos hoje extintos, 
fossilizadas nas rochas quartzíticas, testemunhos de ambientes marinhos outrora existentes e ainda a 
impressionante história daformação das montanhas em Oleiros.

17 de Outubro - International Staff Training Week 2019 traz participantes de 18 países. No âmbito da 
International Staff Training Week 2019, promovida Universidade da Beira Interior, um grupo de 38 pessoas, de 
18 nacionalidades, provenientes de universidades de quatro continentes, caminhou pela Rota dos Barrocais, em 
Monsanto, à descoberta do inselberg e das morfologias graníticas, com a geóloga Joana Rodrigues. Num dia de 
muito frio, chuva e nevoeiro, não faltou entusiasmo ao grupo, que esteve em Portugal no âmbito do projecto 
Erasmus+ International Credit Mobility a reforçar a cooperação e sinergias entre as universidades parceiras.

19 e 20 de Outubro – Festival de Vinhos e Licores de S. Miguel d'Acha. Os mais irresistíveis néctares da região 
marcaram presença no IX Festival de Vinhos e Licores, em São Miguel d' Acha, no concelho de Idanha-a-Nova. A 
inauguração do certame foi realçada com provas de vinhos e licores nas tasquinhas e visitas às adegas 
presentes. Foi possível experimentar o típico soventre e assistir às atuações de grupos tradicionais. No domingo 
a manhã começou com o percurso pedestre “Rota do Vinho*. Durante a tarde decorreu o 9º Concurso de Vinhos 
e Licores, orientado pela Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova. O dia contou ainda com boa música 
tradicional, animação de rua e live cooking do Chef Valdir Lubave.
O Festival Vinhos e Licores é uma organização do Município de Idanha-a-Nova e da Junta de Freguesia de São 
Miguel de Acha.
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19 de Outubro – Amigos do Porto visitam aldeias de Idanha. A Associação Cultural Amigos do Porto visitou a 
aldeia histórica de Idanha-a-Velha e a aldeia de Penha Garcia com um grupo de 37 pessoas. Nestas visitas foram 
acompanhados pelo guia Jorge Costa.

19 a 23 de Outubro – Encontro Internacional sobre a transição Ediacárico-Câmbrico no Geopark Villuercas da 
UNESCO. O Geopark Mundial da UNESCO de Villuercas-Ibore-Jara organizou um Encontro Internacional dedicado à 
evolução da vida na transição Neoproterozóico-Fanerozóico e às causas que terão levado ao súbito 
desenvolvimento da vida animal. Com o apoio das diferentes equipas de investigação espanholas que 
trabalham no registo fóssil deste território, coordenadas neste encontro científico por Sören Jensen, mais de 
cem especialistas oriundos de todo o mundo estiveram presentes em Guadalupe para discutir este importante 
episódio da história da Terra. A excursão pós-congresso que decorreu durante quatro dias levou os participantes 
a percorrerem as rochas de origem sedimentar mais antigas da Península Ibérica e a descobrir alguns dos seus 
fósseis mais antigos, na província de Badajoz, com alguns dos mais importantes geólogos e paleontólogos a 
trabalharem em Espanha. Carlos Neto de Carvalho participou no Encontro e na excursão em representação do 
Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO, a convite da organização no âmbito da parceria existente 
entre os dois geoparques. Esta foi uma oportunidade inigualável de aprendizagem com futuras aplicações no 
território do Geopark Naturtejo.

21 de Outubro - Jornadas de Sensibilização e Networking EUROACE SPORT. As Jornadas de Sensibilização e 
Networking no âmbito do Projecto EUROACE SPORT foram organizadas pelo Geopark Naturtejo na Secretaria de 
Estado da Valorização do Interior. Estiveram presentes empresas portuguesas e espanholas da área do desporto 
e tempos livres que aproveitaram as jornadas para troca de contactos e experiências. Carla Jacinto e Joana 
Rodrigues representaram a Naturtejo.

20 de Outubro – Séniores de Lisboa em visita a geomonumentos. Neste fim-de-semana o Geopark recebeu 
um grupo de 30 séniores que viajaram de Lisboa para conhecerem a Aldeia Histórica de Monsanto e o Parque 
Icnológico de Penha Garcia, com o acompanhamento dos nossos parceiros da Geolife Tours.
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23 de Outubro – Teatro ambiental infantil no Centro Cultural Raiano. No âmbito do Projecto LIFE Imperial 
“Conservação da Águia-imperial-ibérica em Portugal”, cerca de 331 alunos dos Jardins-de-infância e Escolas 
Básicas do 1º Ciclo do concelho de Idanha-a-Nova, acompanhados por cerca de 65 adultos, assistiram à peça de 
teatro “As aventuras de Aquiles e Albertina”, realizada no Centro Cultural Raiano. Esta foi a terceira ação de 
educação ambiental dinamizada no âmbito deste projeto, em parceria com o Serviço de Ação Educativa do 
Município de Idanha-a-Nova e o Geopark Naturtejo - Geoparque Mundial da UNESCO. A dramatização deste 
conto infantil, que conta a história de um casal de Águias-imperiais ficou a cargo do grupo de teatro 
“Muzumbos”. O Projeto LIFE IMPERIAL (Coordenado pela Liga para a Protecção da Natureza) pretende promover 
o aumento da população de Águia-imperial-ibérica em Portugal, com intervenções previstas nas Zonas de 
Proteção Especial (ZPE) da Rede Natura 2000 de Castro Verde, Vale do Guadiana, Mourão/Moura/Barrancos e 
Tejo Internacional, Erges e Ponsul. Este Projeto LIFE é uma oportunidade para restabelecer a população nacional 
da Águia-imperial-ibérica, aplicando algumas das recomendações do Plano de Ação Europeu para esta espécie. 
No âmbito do Projeto surgiu o conto infantil, que retrata as aventuras e desafios de um jovem casal de águias-
imperiais em Portugal, intitulado “As aventuras de Aquiles e Albertina” e que é apresentado ao publico escolar, 
nas áreas do país onde a espécie existe.

26 de Outubro – Ateliê do Linho em Estreito. No âmbito da iniciativa Dez Freguesias, Dez Experiências, em 
Oleiros, decorreu, no Estreito, o Ateliê do Linho. A actividade iniciou-se com uma caminhada à volta da aldeia, 
com visita às capelas, passagem pela a ribeira de Pêro Beques, antigos moinhos e lagares, destilaria Mendes & 
Mendes, Igreja Matriz, por pomares de medronheiros e pelo emblemático castanheiro secular, com várias 
experiências.e muitas histórias trazidas pelos guias locais.
A geóloga Joana Rodrigues abordou a paisagem marcada pela Serra do Muradal e pelo xisto e deu a conhecer o 
projecto do Trilho Internacional dos Apalaches, enquanto percurso pedestre de referência internacional.
Na oficina dos Teares do Estreito, Inês Martins, do Município de Oleiros e colaboradora do Geopark Naturtejo, 
explorou o Ciclo do Linho, desde a planta até às peças acabadas, passando por todos os processos e utensílios, 
enquanto tecederias trabalhavam nos teares. O Rancho Folclórico de Aranhas realizou uma recriação 
etnográfica do ciclo do linho, numa actuação inesquecível em que todos os participantes foram convidados a 
dançar. Antes do almoço convívio decorreu uma recriação histórica sobre as visitações efectuadas pela Ordem 
de Malta ao Estreito, na Torre Sineira do Adro.
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26 de Outubro – Programa cultural no Geopark. Um grupo de 10 pessoas visitou Idanha-a-Velha e Castelo 
Branco, com o acompanhamento dos nossos parceiros da Geolife Tours.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

Outubro (O Concelho de Vila Velha de Ródão) – Caminhada para o impacto das alterações 
climáticas, em Sarnadas de Ródão
1 de Outubro (Diário Digital) – Oleiros: Ateliê do Xisto e da Cortiça valorizou património 
histórico-cultural de Álvaro
1 de Outubro (Agriportugal) – Naturtejo na 15ª Conferência de Geoparques
2 de Outubro (Povo da Beira) – Ateliê do Xisto e da Cortiça valorizou património histórico-
cultural de Álvaro
2 de Outubro (Povo da Beira) – Geopark Naturtejo presente na 15ª Conferência Europeia 
de Geoparques
3 de Outubro (Diário Digital) – Geoparques Naturtejo e Mixteca Alta investigam territórios 
dos dois países
4 de Outubro (Gazeta Rural) – Geopark Naturtejo com avaliação positiva da UNESCO 
7 de Outubro (Diário Digital) – Geopark Naturtejo com avaliação positiva da UNESCO por 
mais 4 anos
8 de Outubro (Diário Digital) – Oleiros: Linho em destaque no Estreito no próximo dia 26
9 de Outubro (Gazeta do Interior) – Geopark Naturtejo com avaliação positiva
9 de Outubro (Povo da Beira) – Geopark Naturtejo mantém-se como Geoparque Mundial 
da UNESCO
10 de Outubro (Reconquista) – Fator de atratividade turística no território – Vias ancestrais 
da Beira Baixa em debate
10 de Outubro (Reconquista) – Unesco dá nota mais ao Geopark Naturtejo
16 de Outubro (Povo da Beira) – 1º Trail por terras do adufe teve um balanço muito 
positivo
16 de Outubro (Povo da Beira) – Estreito recebe penúltimo ateliê da iniciativa “Dez 
Freguesias, Dez Experiências”

TV & Rádio

4 de Outubro (Rádio Cova da Beira) – Geopark Naturtejo recebeu avaliação positiva da 
UNESCO 
7 de Outubro (Rádio Castelo Branco) – Geopark Naturtejo recebeu avaliação positiva da 
UNESCO 
8 de Outubro (Rádio Condestável) – Proença-a-Nova: As vias da Beira Baixa como motor 
do turismo na região
26 de Outubro (SIC Notícias) – Programa “Boa Cama Boa Mesa” no Geopark Naturtejo



IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

GEOPARK NATURTEJO - GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO - E-MAGAZINE 

Jornais & www

17 de Outubro (Reconquista) – Projecto ERASMUS+ - Alcains acolheu parceiros 
estrangeiros
17 de Outubro (Reconquista) – Especialista em alterações climáticas na caminhada
21 de Outubro (O Templário) – Trilho Internacional dos Apalaches continua a atrair 
caminheiros
21 de Outubro (Correio da Manhã) – Investigadores querem saber mais sobre as antigas 
minas romanas em Penamacor
21 de Outubro (El Economista) – Beira Baixa: el corazón de la península ibérica llama por 
usted
23 de Outubro (Gazeta do Interior) – Estreito acolhe ateliê sobre o linho
23 de Outubro (Povo da Beira) – Trilho Internacional dos Apalaches realizou mais um 
passeio pedestre e juntou cerca de 100 participantes
23 de Outubro (Povo da Beira) – Penamacor – Investigadores espanhóis realizam 
escavações em antigas explorações de ouro
26 de Outubro (Expresso) – Guia das Aldeia Histórica de Portugal 
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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



GEOPARK NATURTEJO - GEOPARQUE MUNDIAL DA UNESCO - E-MAGAZINE 

Geoparks: Geologia humanizada

Geoparks
NETWORK

GLOBALGEOPARKS
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