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Até ao final de Junho no Geopark Naturtejo
Festival da Paisagem com muitas actividades, para todas as gerações
O Festival da Paisagem, integrado na Semana Europeia de Geoparques da UNESCO, está a decorrer
no Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que abrange os municípios de Castelo Branco, Idanhaa-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Nisa e Vila Velha de Ródão. O evento mais esperado do ano, que
atrai cada vez mais pessoas de todas as gerações, para esta região do Centro de Portugal tem uma
programação com muitas actividades, para todas as idades, desde os netos aos avós. O Festival da
Paisagem iniciou-se no dia 04 de Maio e termina no final de Junho, tendo este ano alargado a sua
duração para dois meses a sensibilizar, aprender e divertir.

Para além de feiras tradicionais, festivais temáticos, percursos pedestres, cursos, workshops,
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exposições, entre outras iniciativas, os visitantes durante o Festival da Paisagem poderão vivenciar
um conjunto de experiências, sentir a cultura, saborear a gastronomia, libertar a adrenalina, exercitar
o corpo, relaxar a mente, desfrutando sempre do pleno contacto com a Natureza.
Esta iniciativa é organizada pelo Geopark Naturtejo e conta com o apoio dos Municípios que o
integram, de Juntas de Freguesia, de empresas e associações locais, bem como de outras entidades
públicas, como o Turismo do Centro de Portugal e Turismo de Portugal.
Mais informação sobre cada um dos eventos do Festival da Paisagem 2011 poderá consultar a página
web www.naturtejo.com ou contactar a Naturtejo, EIM pelo telefone 272320176 ou pelo e-mail:
geral@naturtejo.com
PROGRAMAÇÃO
JUNHO
9 a 12 de Junho - Eco Festival Salva a Terra em Salvaterra do Extremo, Idanha-a-Nova
9 a 13 de Junho – Festa do Município de Proença-a-Nova e Feira da Caprinicultura
10 a 13 de Junho - Oficina de Arqueologia Experimental "Sons da Pré-História"
10 de Junho às 21h00 – Café de ciência, no Centro de Ciência Viva da Floresta, nas Moitas,
Proença-a-Nova
18 e 19 de Junho - Feira Renascentista em Oleiros
18 e 19 de Junho – II Festival do Desporto na Natureza, na Zebreira, Idanha-a-Nova
18 e 19 de Junho – Curso ABC de Astronomia, com visita temática “O encanto das Estrelas”, na
Zebreira, Idanha-a-Nova
24 a 26 de Junho – Feira das Actividades Económicas “Energias Renováveis”, em Vila Velha de
Ródão
24 a 26 de Junho – Festival do Borrego – Rosmaninhal, Idanha-a-Nova
25 de Junho às 20h00– Geo-Jantar no Georestaurante “Sabores da Terra”, na Srª da Graça, em
Idanha-a-Nova
26 de Junho – Exposição “Quando a gente andava ao menério”, em Segura – Idanha-a-Nova
MAIO
4 de Maio às 10h – Encontro Distrital dos Clubes da Floresta | PROSEPE, Orvalho, Oleiros – Fraga
da Água d’Alta
5 a 8 Maio das 10h às 23h – Feira Agrícola “Agro-Agrária 2011” – Escola Superior Agrária de
Castelo Branco
6 a 8 Maio – Feira Medieval de Monsanto – Monsanto, Idanha-a-Nova
7 a 8 Maio – Fam Trip para Operadores Turísticos – Vários Municípios do Geopark Naturtejo da
Meseta Meridional
15 de Maio – Festival das Sopas Tradicionais – Núcleo do azeite de Proença-a-Velha, Idanha-a-Nova
15 de Maio às 9h00 – IV Percurso Pedestre “Todos com Floresta”, Oleiros
15 de Maio às 04h00 – Celebrações do Dia Internacional do Ambiente – Percurso pedestre Acordar o
Sol no Chão do Galego, Proença-a-Nova;
20 de Maio – Viagem pela História Geológica de Oleiros – Vários locais do concelho de Oleiros
22 de Maio às 10h30– Rampa da Senhora da Graça – Atletismo – Idanha-a-Nova
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22 de Maio às 9h00 – 5º Percurso Pedestre Trilhos do Estreito – Estreito, Oleiros
22 de Maio às 9h – Viagem Temática “Viagem pelos Ossos da Terra “, Sobral Fernando, Proença-aNova
25 de Maio às 9h – Dia do Apicultor, Centro de Ciência Viva, Proença-a-Nova
27 de Maio às 21h – Café de Ciência, Centro de Ciência Viva, Proença-a-Nova
28 de Maio às 15h – VI GeoRota do Orvalho, Orvalho Oleiros
30 de Maio às 10h – Comemoração do Dia Nacional da Energia, Escola Básica de Oleiros
30 de Maio a 07 de Junho – Concurso Escolar “Recursos Naturais para a Sustentabilidade – Vários
Municípios do Geopark Naturtejo e Arouca
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Jornal de OLEIROS

Das rochas nasceu a
história das florestas

Onde pode encontrar
o Seu Jornal de Oleiros
• LISBOA
- Papelaria Tabacaria Sampaio
Rua Reinaldo dos Santos, 12-C
1500-505 Lisboa
• Jardins da Parede
- Papelaria Tabacaria Resumos
Diários
Av. das Tílias, nº 136, Lj B
• OLEIROS
- Papelaria JARDIM
• ESTREITO
- Café “O LAPACHEIRO”
Estreito - 6100 Oleiros
.• PROENÇA-A-NOVA
- Da Idalina de Jesus
Avenida do Colégio, nº 1
6150-410 Proença-a-Nova

Fósseis vivos e plantas fósseis: Azereiros do Orvalho e a Laurisilva preservada em tufos vulcânicos (Museu Machado Fagundes,
Angra do Heroísmo)

Uma das primeiras formas utilizadas para estudar a evolução das
plantas, e ainda hoje o registo mais
completo, é através dos fósseis contidos em certas rochas sedimentares
e vulcânicas. Uma delicada flor, e
mesmo um microscópico grão de pólen ou um esporo, em determinadas
condições, podem ficar preservados
nas rochas por milhares ou mesmo
muitos milhões de anos, sob a forma
de impressões ou restos petrificados,
aquilo a que chamamos fósseis. Essas
condições ambientais foram e são
especialmente propícias em zonas
pantanosas, nos leitos de cheia dos
rios ou mesmo durante a deposição
de poeiras numa erupção vulcânica.
Conhecendo a idade das rochas onde
estes fósseis ocorrem numa região, e
comparando com outras jazidas fossilíferas, podemos ficar a saber como
é que as florestas se modificaram ao
longo da História da Terra, à medida
que se deram as grandes modificações geográficas e climáticas. Se os
paleontólogos são os cientistas que
estudam os fósseis, os paleobotânicos são especialistas na evolução do
registo fóssil das plantas. Em Portugal, destaca-se o trabalho do Prof.
Carlos Teixeira que, desde a década de 40 e por 30 anos, estudou as
principais jazidas fósseis de plantas
conhecidas no nosso país.
As primeiras plantas vasculares
evoluíram a partir de formas de algas carófitas há 420 milhões de anos.
Em Portugal, alguns dos fósseis
mais antigos foram encontrados em
Barrancos, com cerca de 400 milhões
de anos, representando formas simples de licopódios e Psilophyton. As
explorações económicas de carvões,
particularmente abundantes em rochas com uma idade aproximada de
300 milhões de anos, são o testemunho da existência de luxuriantes florestas no passado a latitudes onde
estas não existem na actualidade.
No nosso país, a Bacia Carbonífera
do Douro, hoje em dia já sem viabilidade económica, compreende a
mais importante memória dessas
florestas de fetos gigantes, onde as

ervas e as flores ainda não marcavam a sua presença.
E dos fetos gigantes seguimos para
as florestas de sequóias e araucárias,
alguns dos maiores seres vivos que
alguma vez existiram na Terra, as
quais existiram no nosso país há 150
milhões de anos, até ao aparecimento das angiospérmicas. Os aromas
e as cores das flores foram sentidos
pela primeiríssima vez… pelos dinossáurios herbívoros, há “apenas”
130 milhões de anos. Algumas das
primeiras plantas com flor que
apareceram no mundo tiveram a
sua origem em Portugal, na região
de Torres Vedras. Os nenúfares e
as magnólias estiveram na base da
evolução de insectos tão importantes para o Homem, como as abelhas
ou as formigas. Rapidamente as angiospérmicas dominaram o mundo
das plantas, tornando este planeta
mais colorido e repleto de odores
inebriantes.
Há 15 milhões de anos, a Europa
possuía um clima subtropical quente e húmido, com estações do ano
pouco contrastadas, o que permitia
a existência de uma floresta sempreverde, de folha persistente, conhecida hoje como Laurisilva pela presença de espécies com a folha semelhante
à do loureiro. As plantas herbáceas,
como as ervas ou gramíneas, hoje
fundamentais na alimentação do Homem, apareciam nesta época, timidamente. No Rio Tejo e seus afluentes
existia a Annonoxylon teixeirae, um
parente da anoneira, cujos troncos
fósseis encontrados em Vila Velha de
Ródão podem hoje ser apreciados na
Casa das Artes. Três outras espécies
que abundavam na floresta Laurisilva eram o medronheiro, o folhado e
o azereiro.
Com as alterações climáticas das
últimas centenas de milhares de
anos, a floresta europeia passou a ser
dominada pelas caducifólias, como
os carvalhos, melhor adaptados a
condições climáticas mais mediterrânicas. A Laurisilva é remetida para as
ilhas da Macaronésia, com particular
destaque para a Madeira e La Gome-

Ficha técnica

www.jornaldeoleiros.com

ra, Reservas da Biosfera que foram
consideradas Património da Humanidade pela UNESCO. Na Europa
continental, os vestígios da Laurisilva do passado são encontrados em
pequenas e raras manchas, muitos
circunscritas pelas condições geográficas, em pequenos vales profundos e
pouco ensolarados, com humidade
permanente, e solos preferencialmente ácidos e siliciosos. As espécies
da Laurisilva tornam-se, então, verdadeiros fósseis vivos.
Muito recentemente, a Fraga da
Água d’Alta, na freguesia do Orvalho, revelou-se ainda mais surpreendente do que por tudo o que já era conhecida. O passado está presente por
uma das últimas remanescências da
Laurisilva! O raro azereiro (Prunus
lusitanica lusitanica), que se encontra no livro vermelho das plantas em
extinção da União Internacional para
a Conservação da Natureza, aparece
aqui com uma população próxima
das 300 árvores, apenas num primeiro estudo. O que fazer com esta jóia
viva, mas em bruto? O controlo de
espécies exóticas invasoras merece
um projecto e a aposta promissora
que se tem feito no Geoturismo para
o Orvalho, por parte da Junta de Freguesia, do Município de Oleiros e da
Naturtejo, merece um estudo científico aprofundado e a constituição de
um Centro de Interpretação da Natureza para a Fraga da Água d’Alta.
A história contida nas rochas e
revelada pelos fósseis mostra-nos
um planeta dinâmico, onde os continentes se movimentam, os climas
se alteram, as espécies se extinguem
ou evoluem. Do seu conhecimento
retiramos a importância conferida
a este património. Neste Ano Internacional das Florestas, por que não
fazer história e valorizar a Fraga da
Água d’Alta, protegendo-a enquanto
Monumento Natural de importância
nacional? ■
Carlos Neto de Carvalho
Geólogo
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional –
UNESCO European and Global Geopark

- Tabacaria do Centro
Largo do Rossio
6150-410 Proença-a-Nova
• CASTELO BRANCO
- Quiosque da Cláudia
Zona Industrial, lote P-6 C
Loja nº 4, Edifício Intermarché
6000 Castelo Branco
• CERNACHE DO BONJARDIM
- Papelaria Boa Nova
Mercado Municipal
• AMEIXOEIRA
- BIG bar
Estação de Serviço, Estª Nacional
238, Ameixoeira 6 100 Oleiros
• COVILHÃ
- Pedro Luz
Rua General Humberto Delgado
Quiosque - 6200-014 Covilhã
• Pedrogão Grande
- Papelaria 100 Riscos
Lg. do Encontro, 47-A
• VILA VELHA DE RÓDÃO
- Galp na A23 nos dois sentidos
• SERTÃ
- Papelaria Paulino & Irmão
Av. Gonçalo Rodrigues
Caldeira, 46-A
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CONTACTOS ÚTEIS
Jornal de Oleiros - 922 013 273
Agrupamento
de Escolas do concelho
de Oleiros – 272 680 110
Bombeiros Voluntários
de Oleiros – 272 680 170
Centro
de Saúde – 272 680 160
Correios – 272 680 180
G.N.R – 272 682 311

Farmácias
Estreito – 272 654 265
Farmácia
– Oleiros – 272 681 015
Farmácia
– Orvalho – 272 746 136

Postos
de Abastecimento
Galp (Oleiros) – 272 682 832
Galp (Ameixoeira) – 272 654 037
Galp (Oleiros) – 272 682 274
António Pires Ramos
(Orvalho) – 272 746 157

Infra-Estruturas
Câmara
Municipal – 272 680 130
Piscinas Municipais/
/Ginásio – 272 681 062
Posto de Turismo/Espaço net
– 272 681 008
Casa da Cultura/
/Biblioteca – 272 680 230
Campo
de Futebol – 272 681 026
Pavilhão Gimnodesportivo
(Oleiros) – 272 682 890

Cupão de Assinatura

Desejo receber em minha casa, mensalmente, o Jornal de Oleiros
Ano 2011
q Nacional
10,00€
q Apoio
(valor livre)
q Europa		
20,00€
Nome.......................................................................................................
Morada....................................................................................................
Localidade.....................................

Código Postal .......... - .....................

Contr. nº. ......................................

Telefone .......................................

Data ......./............./...................
Novo ...... Renovação............. Nº. Assinante...................................
Quero pagar por: Numerário q

Cheque q para o endereço abaixo

Transferência bancária q para o NIB: 0045 4111 4023 172359 643
para o IBAN: PT50- 0045 4111 4023 172359643
Ass...........................................................................................................
______________________________________________________________
Enviar para: Rua 9 de Abril, 531, 1º Dtº, 2765-543 S. Pedro do Estoril
E-mail: jornaldeoleiros@sapo.pt
Telefone: (00351) 922 013 273

Director: Paulino B. Fernandes • Fundador: Paulino B. Fernandes • Registo legal: ERC nº 125 751 • Proprietário: Paulino B. Fernandes •
Periodicidade: Mensal • Sede: Rua 9 de Abril, 531, 1º Dtº., 2765-543 S. Pedro do Estoril • www.jornaldeoleiros.com • email da redacção:
jornaldeoleiros@sapo.pt • Telefone: 922 013 273 • Site: www.jornaldeoleiros.com • Tiragem: 3 000 exemplares • Redacção: Oleiros •
Distribuição: Massiva através dos CTT nas residências e postos de venda • Colaboradores: João H. Santos Ramos, Inês Martins, António
Mendes, Manuela Marques, António Romão de Matos, Rui Pedro Brás, Ana Maria Neves, Ivone Roque, Feliciano Barreiras Duarte, Hugo
Francisco, Hugo de Freitas Andrade, Miguel Marques, Soraia Tomaz, Augusto Matos, António Graça, Cristina Ferreira de Matos, Cátia
Afonso, Ana Faria • Correspondentes: Silvino Potêncio (Natal, Brasil) • Fernando Caldeira da Silva (África Austral) • Correspondente
em Castelo Branco: Rui Manuel Almeida Nunes (www.ruianunes.no.sapo.pt) • Catarina Fernandes (Lisboa) • Fotografia: Rute Antunes,
email: ruth_marques@sapo.pt • Vale do Souto (Mosteiro): Sílvia Martins, email: silvia.patricia77@hotmail.com • Paginação e Impressão:
Coraze, Oliveira de Azeméis
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Naturlink
O Geopark Naturtejo recebe Festival da Paisagem
Ana Ganhão (02-06-11)

O Festival da Paisagem está a decorrer no Geopark Naturtejo da
Meseta Meridional até ao final de Junho, abrangendo os municípios
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Nisa e
Vila Velha de Ródão.
O Festival da Paisagem, integrado na Semana Europeia de Geoparques da UNESCO, está a decorrer
no Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que abrange os municípios de Castelo Branco, Idanhaa-Nova, Oleiros, Proença-a-Nova, Nisa e Vila Velha de Ródão.
Este evento atrai cada vez mais pessoas de todas as gerações, para esta região do Centro de Portugal
e tem uma programação com muitas actividades, para todas as idades, desde os netos aos avós. O
Festival da Paisagem iniciou-se no dia 04 de Maio e termina no final de Junho, tendo este ano
alargado a sua duração para dois meses a sensibilizar, aprender e divertir.
Para além de feiras tradicionais, festivais temáticos, percursos pedestres, cursos, workshops,
exposições, entre outras iniciativas, os visitantes durante o Festival da Paisagem poderão vivenciar
um conjunto de experiências, sentir a cultura, saborear a gastronomia, libertar a adrenalina, exercitar
o corpo, relaxar a mente, desfrutando sempre do pleno contacto com a Natureza.
Esta iniciativa é organizada pelo Geopark Naturtejo e conta com o apoio dos Municípios que o
integram, Juntas de Freguesia, empresas e associações locais, bem como outras entidades públicas,
como o Turismo do Centro de Portugal e o Turismo de Portugal.
Mais informação sobre cada um dos eventos do Festival da Paisagem 2011 poderá consultar a página
web www.naturtejo.com ou contactar a Naturtejo, EIM pelo telefone 272320176 ou pelo e-mail:
geral@naturtejo.com
PROGRAMAÇÃO
JUNHO
9 a 12 de Junho - Eco Festival Salva a Terra em Salvaterra do Extremo, Idanha-a-Nova
9 a 13 de Junho – Festa do Município de Proença-a-Nova e Feira da Caprinicultura
10 a 13 de Junho - Oficina de Arqueologia Experimental "Sons da Pré-História"
10 de Junho às 21h00 – Café de ciência, no Centro de Ciência Viva da Floresta, nas Moitas,
Proença-a-Nova
18 e 19 de Junho - Feira Renascentista em Oleiros
18 e 19 de Junho – II Festival do Desporto na Natureza, na Zebreira, Idanha-a-Nova
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18 e 19 de Junho – Curso ABC de Astronomia, com visita temática “O encanto das Estrelas”, na
Zebreira, Idanha-a-Nova
24 a 26 de Junho – Feira das Actividades Económicas “Energias Renováveis”, em Vila Velha de
Ródão
24 a 26 de Junho – Festival do Borrego – Rosmaninhal, Idanha-a-Nova
25 de Junho às 20h00– Geo-Jantar no Georestaurante “Sabores da Terra”, na Srª da Graça, em
Idanha-a-Nova
26 de Junho – Exposição “Quando a gente andava ao menério”, em Segura – Idanha-a-Nova
Pode descarregar aqui o Programa.
Fonte : www.naturtejo.com

Leituras adicionais:
Festival da Paisagem
Sobre o Turismo de Natureza, a Agricultura e a Conservação dos Recursos Naturais
Turismo para recreio em espaços silvestres
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terça-feira, 12 de julho de 2011

Educação

Universitários da Califórnia estudam Língua e Cultura
Portuguesa
no Geopark Naturtejo

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional recebeu, pelo segundo ano
consecutivo, alguns Universitários da Califórnia que se deslocaram até
este território para estudarem Língua e Cultural Portuguesa, no início
deste mês.
Este ano, o grupo é composto por catorze jovens Norte-Americanos, oriundos da
Califórnia, que frequentam a State University San José e que estão em Portugal,
desde o passado dia 22 de Junho até ao próximo dia 14 de Agosto, a frequentar o
Curso de Verão intitulado “Portugal – Língua e Cultura”. São alunos de diversas
licenciaturas e mestrados, tais como, Educação Física, Ciência Política, Espanhol e
Linguística.

A organizadora deste Curso é a Professora Doutora Deolinda Adão, Directora do
Programa de Português da supracitada Universidade e Directora Executiva do
Programa de Estudos Portugueses da Universidade de Berkeley (Califórnia).

As Instituições de Ensino Superior Portuguesas, parceiras nesta iniciativa, são as
Universidades dos Açores, do Porto e Lusófona, bem como o Instituto Politécnico de
Castelo Branco.
Com o apoio do Município de Idanha-a-Nova, este programa educativo no Geopark,
que decorreu entre os dias 3 a 6 de Julho, foi preparado pela Naturtejo, empresa
Intermunicipal de Turismo.

Durante quatro dias, os alunos participaram em aulas de campo nos
geomonumentos do Geopark, leccionadas pela coordenadora dos programas
educativos, Manuela Catana, e em aulas de Literatura e Língua Portuguesa,
ministradas pela Prof.ª Deolinda, na Escola Superior de Gestão, em Idanha-a-Nova.

http://mm-animarte.blogspot.com/2011/07/educacao.html
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Os alunos contactaram directamente com o Património Natural e Cultural do
Geopark Naturtejo e viveram experiências enriquecedoras. Percorreram a Rota dos
Barrocais, para visitar a Aldeia Histórica e o Inselberg de Monsanto. Através da Rota
dos Fósseis conheceram o Parque Icnológico de Penha Garcia e deliciaram-se com
produtos da gastronomia local no Frágua Bar, onde escutaram histórias do
contrabando. Visitaram o Núcleo Museológico dos Lagares de Azeite de Proença-aVelha, onde desfrutaram de um delicioso bacalhau à lagareiro e rumaram à
descoberta da Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha. Atravessaram a fronteira e
contemplaram a imponente Ponte Romana e o Mosteiro de S. Benito, em Alcântara.
Passearam de barco no vale do Tejo, para descobrirem o Monumento Natural das
Portas de Ródão. Por fim, antes de partirem para as Penhas Douradas, na Serra da
Estrela, visitaram a Aldeia do Xisto da Foz do Cobrão, onde saborearam mais
delícias gastronómicas locais, no restaurante “Vale Mourão”.

A Prof.ª Deolinda sublinhou que as aulas no Geopark Naturtejo são para repetir nas
futuras edições deste Curso de Verão, dada a riqueza natural e cultural deste territóri
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Naturlink
Geopark Naturtejo recebe Conferência GEOescolas:
Novas práticas no ensino das Geociências
Ana Ganhão (22-07-11)

Esta conferência é uma iniciativa do projecto europeu GEOescolas, que reúne geocientistas de
diferentes universidades, museus, geoparques, professores e escolas de formação para professores,
que melhor conseguem "trazudir" as geociencias numa linguagem e aprendizagem acessível a todos
os estudantes.
Nos próximos dias 5 e 6 de Novembro, Idanha-a-Nova recebe a Conferência GEOescolas: Novas
práticas no ensino das Geociências. Estes dois dias vão ser preenchidos com o dia 5 de Novembro
dedicado a apresentações orais e debates e no dia 6 de Novembro vai realizar-se uma saída de
Campo ao Geopark Naturtejo.

O GEOescolas é um projecto Europeu apoiado pela Lifelong Learning Programme, e tem como
objectivo principal definir modelos com princípios para uma literacia em Geociências para todos os
cidadãos europeus, sendo aplicado, pelo menos, nos programas escolares das escolas secundárias dos
respectivos países participantes. Este projecto pretende alcançar são não só preencher o vazio entre o
conhecimento científico e o conhecimento Geocientífico nas escolas, aumentar o conhecimento dos
professores e a habilidade dos estudantes na avaliação e apreciação das Geociências, melhorar as
capacidades educativas das Geociências no meio escolar Europeu, estabelecer e sustentar um
consórcio em investigação e iniciativas na didáctica Geocientista, como também apoiar a educaçã o
para a sustentabilidade.
O conceito deste projecto apoia os objectivos europeus do Lifelong Learning Programme,
prioridades e competências para a contribuição para o desenvolvimento da aprendizagem ao longo
da vida e promover um bom desempenho, inovação e uma dimensão Europeia nos sistemas e
práticas de campo. Estas iniciativas pretendem igualmente ajudar os jovens a adquirirem
competências básicas e necessárias para o seu desenvolvimento pessoal, para uma empregabilidade
futura e uma cidadania Europeia activa, melhorar a qualidade Europeia de formação de professores e
melhorar a motivação para com a aprendizagem e aprender como se adquirem as competências.
Uma outra finalidade principal da GEOescolas será completar outras políticas da União Europeia,
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22-07-2011

Julho 2011
Página Web 2 de 2

como "Cultura" e "Ambiente", proporcionando oportunidades de troca de conhecimentos intercurriculares utilizando alguns conceitos chave das Geociências, como o Património Geológico, que é
um conceito fundamental para outros empreendimentos culturais da Humanidade. Este ponto de
vista considera o Património Geológico como uma componente essencial da Terra e da História da
Humanidade, e é uma ferramente que cria vínculos com a cultura, arte, ambiente e educação para a
sustentabilidade.
Os principais resultados a serem apresentados ao longo do desenvolvimento do projecto são uma
pesquisa de comparação curricular, uma pesquisa de interesse, um dicionário escolar de Geociências
(léxico); módulos de ensino sobre temáticas específicas, e um site interactivo (em Inglês, Alemã o,
Grego, Italiano, Português, Espanhol e eventualmente Francês) bem como uma Newsletter.
O projecto GEOescolas pretende melhorar a formação dos professores e a literacia geocientífica dos
alunos Europeus, e torná-los capazes de compreender os conceitos fundamentais dos sistemas
dinâmicos da Terra, de aceder cientificamente a informação credível sobre a Terra e de tomar
decisões responsáveis acerca da Terra, como um "sistema". Além disso, combinando a investigaçã o
e a prática educativa nas escolas, ideias, conhecimento e perícia que suporta, contribuirá para o
desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida e promover uma dimensã o
Europeia em sistemas e práticas de campo, ajudando os jovens a adquirir as competências básicas e
necessárias para o seu desenvolvimento pessoal, para uma futura cidadania activa na Europa.
Descarregar Programa Provisório e Mais Informações
Fonte: http://www.naturtejo.com
Leituras adicionais:
O Geopark Naturtejo recebe Festival da Paisagem
Férias científicas no Geopark Naturtejo
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Festival da Paisagem 2011

Um evento global para desafios globais
No âmbito da Semana Europeia de
Geoparques decorreu o Festival da
Paisagem 2011 entre 4 de Maio e 26
de Junho, no território do Geopark
Naturtejo.
Esta é uma das mais importantes
iniciativas da Rede Europeia de Geoparques, numa grande celebração
da memória da Terra, e da história
das paisagens que se tornaram um
conceito cultural, comemorada em
simultâneo nos 43 geoparques espalhados por 18 países da Europa: são
centenas de milhares de pessoas unidas pela Terra em que habitam.
Durante este período alargado de
quase 2 meses de comemoração das
paisagens geoculturais do Geopark
Naturtejo da Meseta Meridional, numerosas entidades, desde os municípios e as freguesias, às escolas, associações locais e do ambiente, uniram
esforços para oferecer o que existe de
melhor e de mais representativo da
tradição cultural num vasto território onde a diversidade e a inovação
acontecem diariamente.
O Festival da Paisagem tem por
objectivo sensibilizar os participantes sobre a geodiversidade que nos
sustenta, dando este ano uma importância particular às florestas enquanto ecossistemas fundamentais
para o Homem. Com esta iniciativa
pretendeu-se transmitir o respeito
pelas espécies autóctones e alertar
para a importância da nossa floresta,
como factor de riqueza paisagística e
económica.

O Festival da Paisagem atrai cada
vez mais pessoas de todas as gerações e de todo o país, para a nossa
região, tendo sido considerado um
dos 5 festivais mais importantes de
toda a Região Centro de Portugal
para 2011.
O município de Oleiros tem sido
um dos mais participativos nas celebrações das Semana Europeia de
Geoparques, promovendo diversas actividades de sucesso como a
apresentação do folheto Património
Geológico de Oleiros, os seminários
internacionais sobre o Padre António de Andrade e as Montanhas de
Oleiros que lançaram as primeiras
pedras para o desenvolvimento de
um produto turístico – A Rota das
Montanhas – que está a organizar e
irá certamente desenvolver o sector
turístico de Oleiros, a visita temática As Jóias Naturais do Orvalho ou
o passeio de kayak Pelos Meandros
do Zêzere, que decorreu em 2008 e
que demonstrou as potencialidades
da aldeia de xisto de Álvaro para os
tours aquáticos. O festival de 2009 ficou marcado pelo Concurso GeoDoce, o lançamento dos GeoPostais, a
grande inauguração do PR3 GeoRota
do Orvalho, um caso de sucesso para
os percursos pedestres da região, e o
concerto Pelos Meandros da Música. No ano passado destacaram-se a
GeoParty na Praia Fluvial do Açude
Pinto, a inauguração do PR4 Trilhos
do Estreito e a primeira etapa do II
TTransGeopark, uma demonstração

de que o Todo Terreno pode dar a
conhecer um território minimizando
a pegada ecológica dos visitantes e
aumentando a sua pegada económica nas aldeias por onde a caravana
passa.
No ano em que a Rede Europeia
de Geoparques completa o 10º aniversário, em que se comemora o Centenário do Turismo em Portugal e o
Ano Internacional da Floresta, o Geopark Naturtejo associou-se a estas
celebrações no Festival da Paisagem
2011, reforçando a sua importância
nacional para a dinâmica turística e
para a conservação da Natureza em
Portugal.
A abertura do Festival da Paisagem decorreu em Oleiros, com o Encontro Distrital de Clubes da Floresta
PROSEPE, onde foram descobertos
novos valores de flora reliquial nas
cascatas da Fraga da Água d’Alta
que, uma vez mais, vêm demonstrar
a necessidade de um trabalho científico multidisciplinar que permita
valorizar este geomonumento, contribuindo para a sua conservação e
usufruto.
Numa região onde a Natureza
impera, o desporto tem uma expressão privilegiada na já consagrada
GeoRota do Orvalho, nos Trilhos do
Estreito e na visita temática “Todos
com a Floresta”. Mas a história deve
ser revitalizada e o trabalho feito
pelo Agrupamento de Escolas Padre
António de Andrade, transportando
Oleiros a um período áureo da sua

Os Meandros do Zêzere de Oleiros entre outras iniciativas europeias no cartaz da
Semana Europeia de Geoparques de 2011

evolução na Feira Renascentista, envolvendo toda a comunidade escolar
no seu contexto social, é um marco
decisivo na estratégia turística que
aqui floresce e que irá abrir as portas
da região ao mundo.
Nesta perspectiva, o concurso
escolar “Recursos Naturais para a
Sustentabilidade” para as escolas do
Geopark, desenvolvido em colaboração com a Comissão Nacional da
UNESCO, traduz verdadeiramente
o significado da mudança que está
a acontecer junto das novas gerações
de Oleirenses, no sentido da consciencialização para o valor da sua

terra, das suas paisagens, dos seus
recursos. A maioria dos prémios atribuídos foi para alunos do Pré-escolar
de Oleiros, Estreito e Orvalho e para
alunos do 12º ano do Agrupamento
de Escolas Padre António de Andrade. O Festival da Paisagem do
Geopark Naturtejo está a tornar-se
uma referência para esta região, alargando os horizontes da inovação a
mercados cada vez mais aliciantes e
a públicos cada vez mais ávidos de
conhecer Oleiros. n
Carlos Neto de Carvalho
Joana Rodrigues
(geólogos do Geopark Naturtejo)
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Festival da Paisagem 2011

Um evento global para desafios globais
No âmbito da Semana Europeia de
Geoparques decorreu o Festival da
Paisagem 2011 entre 4 de Maio e 26
de Junho, no território do Geopark
Naturtejo.
Esta é uma das mais importantes
iniciativas da Rede Europeia de Geoparques, numa grande celebração
da memória da Terra, e da história
das paisagens que se tornaram um
conceito cultural, comemorada em
simultâneo nos 43 geoparques espalhados por 18 países da Europa: são
centenas de milhares de pessoas unidas pela Terra em que habitam.
Durante este período alargado de
quase 2 meses de comemoração das
paisagens geoculturais do Geopark
Naturtejo da Meseta Meridional, numerosas entidades, desde os municípios e as freguesias, às escolas, associações locais e do ambiente, uniram
esforços para oferecer o que existe de
melhor e de mais representativo da
tradição cultural num vasto território onde a diversidade e a inovação
acontecem diariamente.
O Festival da Paisagem tem por
objectivo sensibilizar os participantes sobre a geodiversidade que nos
sustenta, dando este ano uma importância particular às florestas enquanto ecossistemas fundamentais
para o Homem. Com esta iniciativa
pretendeu-se transmitir o respeito
pelas espécies autóctones e alertar
para a importância da nossa floresta,
como factor de riqueza paisagística e
económica.

O Festival da Paisagem atrai cada
vez mais pessoas de todas as gerações e de todo o país, para a nossa
região, tendo sido considerado um
dos 5 festivais mais importantes de
toda a Região Centro de Portugal
para 2011.
O município de Oleiros tem sido
um dos mais participativos nas celebrações das Semana Europeia de
Geoparques, promovendo diversas actividades de sucesso como a
apresentação do folheto Património
Geológico de Oleiros, os seminários
internacionais sobre o Padre António de Andrade e as Montanhas de
Oleiros que lançaram as primeiras
pedras para o desenvolvimento de
um produto turístico – A Rota das
Montanhas – que está a organizar e
irá certamente desenvolver o sector
turístico de Oleiros, a visita temática As Jóias Naturais do Orvalho ou
o passeio de kayak Pelos Meandros
do Zêzere, que decorreu em 2008 e
que demonstrou as potencialidades
da aldeia de xisto de Álvaro para os
tours aquáticos. O festival de 2009 ficou marcado pelo Concurso GeoDoce, o lançamento dos GeoPostais, a
grande inauguração do PR3 GeoRota
do Orvalho, um caso de sucesso para
os percursos pedestres da região, e o
concerto Pelos Meandros da Música. No ano passado destacaram-se a
GeoParty na Praia Fluvial do Açude
Pinto, a inauguração do PR4 Trilhos
do Estreito e a primeira etapa do II
TTransGeopark, uma demonstração

de que o Todo Terreno pode dar a
conhecer um território minimizando
a pegada ecológica dos visitantes e
aumentando a sua pegada económica nas aldeias por onde a caravana
passa.
No ano em que a Rede Europeia
de Geoparques completa o 10º aniversário, em que se comemora o Centenário do Turismo em Portugal e o
Ano Internacional da Floresta, o Geopark Naturtejo associou-se a estas
celebrações no Festival da Paisagem
2011, reforçando a sua importância
nacional para a dinâmica turística e
para a conservação da Natureza em
Portugal.
A abertura do Festival da Paisagem decorreu em Oleiros, com o Encontro Distrital de Clubes da Floresta
PROSEPE, onde foram descobertos
novos valores de flora reliquial nas
cascatas da Fraga da Água d’Alta
que, uma vez mais, vêm demonstrar
a necessidade de um trabalho científico multidisciplinar que permita
valorizar este geomonumento, contribuindo para a sua conservação e
usufruto.
Numa região onde a Natureza
impera, o desporto tem uma expressão privilegiada na já consagrada
GeoRota do Orvalho, nos Trilhos do
Estreito e na visita temática “Todos
com a Floresta”. Mas a história deve
ser revitalizada e o trabalho feito
pelo Agrupamento de Escolas Padre
António de Andrade, transportando
Oleiros a um período áureo da sua
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evolução na Feira Renascentista, envolvendo toda a comunidade escolar
no seu contexto social, é um marco
decisivo na estratégia turística que
aqui floresce e que irá abrir as portas
da região ao mundo.
Nesta perspectiva, o concurso
escolar “Recursos Naturais para a
Sustentabilidade” para as escolas do
Geopark, desenvolvido em colaboração com a Comissão Nacional da
UNESCO, traduz verdadeiramente
o significado da mudança que está
a acontecer junto das novas gerações
de Oleirenses, no sentido da consciencialização para o valor da sua

terra, das suas paisagens, dos seus
recursos. A maioria dos prémios atribuídos foi para alunos do Pré-escolar
de Oleiros, Estreito e Orvalho e para
alunos do 12º ano do Agrupamento
de Escolas Padre António de Andrade. O Festival da Paisagem do
Geopark Naturtejo está a tornar-se
uma referência para esta região, alargando os horizontes da inovação a
mercados cada vez mais aliciantes e
a públicos cada vez mais ávidos de
conhecer Oleiros. n
Carlos Neto de Carvalho
Joana Rodrigues
(geólogos do Geopark Naturtejo)
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Castelo Branco: Naturtejo cria selo de
qualidade para geoprodutos
O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional está a preparar um caderno de encargos para ligar os
produtos de qualidade regionais a geomonumentos do território e acoplar-lhes uma certificação.
O ‘geoazeite’, o ‘geovinho’ e a ‘geocarne’ são, para já, os produtos em lançamento neste
geoparque que engloba os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Portalegre,
Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.
“A ideia é que os produtos que temos no território, e que já estão qualificados ou por denominação
de origem protegida, ou produzidos como biológicos ou outros processos de valorização, possam
beneficiar de um processo de qualificação integrados na estratégia de Geopark”, disse à agência
Lusa o presidente da Naturtejo.
Armindo Jacinto adianta ainda que o objetivo é, posteriormente, vender os geoprodutos na Rede
Europeia e Mundial de Geoparques.
“A campina de Idanha-a-Nova tem uma relação muito forte com a falha do Ponsul, um dos
geomonumentos do Geopark, que irá identificar a geocarne, neste caso produzida pela empresa
Montes da Raia”, explicou.
O azeite do Ladoeiro levará também o rótulo, estando associado ao Parque Iconológico de Penha
Garcia, e o primeiro vinho engarrafado da Idanha-a-Nova, na freguesia de S. Miguel d’ Acha, o
Súbito, será associado ao geomonumento de Monsanto.
“Para chegar a geoproduto tem que estar integrado no território. Depois, há um caderno de
encargos que tem a ver com a sustentabilidade ambiental, com um conjunto de princípios da carta
europeia de geoparques e da carta global de geoparques, que todos têm que aceitar e cumprir. A
partir daí cria-se um compromisso entre o Geopark e a promoção enquanto geoproduto”, explicou
Armindo Jacinto.
O presidente da Naturtejo avançou ainda que esta é também uma forma de os consumidores terem
uma atitude proactiva e ajudarem a economia e o desenvolvimento sustentável da região.

http://www.cnoticias.net/?p=31565
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Avaliação internacional
do Geopark Naturtejo passa por Oleiros
O Geopark Naturtejo da Meseta
Meridional recebeu uma missão
decisiva da Rede Europeia de
Geoparques, sob os auspícios da
UNESCO, que veio reavaliar o
estatuto internacional alcançado
em 2006, servindo de suporte de
análise à votação da permanência
do Geopark Naturtejo nas redes
Europeia e Global de Geoparques para o quadriénio 2012-2015.
Após mais de dois meses de auditoria aos instrumentos de gestão
do Geopark Naturtejo e conservação do seu património geológico,
Pablo Rivas Palomo, coordenador
do Geoparque Cabo de Gata-Níjar
(Espanha), Reserva da Biosfera da
UNESCO, e Marie-Luise Frey, directora de Messel Pit (Alemanha),
Património Mundial da UNESCO,
estiveram no terreno a avaliar o
trabalho desenvolvido pela Naturtejo - EIM, ao longo dos últimos 5 anos, em conjunto com os
seus municípios fundadores e os
seus parceiros privados. Os dois
especialistas percorreram a região para conﬁrmar a evolução
do plano de acção deﬁnido para o
território Geopark Naturtejo, analisando o grau de protecção e valorização patrimonial, o sucesso
das parcerias públicas e privadas,
a qualidade das actividades educativas desenvolvidas pela Naturtejo com as escolas, municípios e

parceiros privados e a implantação
de uma estratégia turística de base
sustentável.
Com o objectivo de abordar os
diferentes pontos de análise, a
Naturtejo preparou um rigoroso
programa de visita ao Geopark.
Saliente-se que, no decorrer do
programa, os avaliadores atravessaram grande parte do território
e visitaram os principais geomonumentos, unidades de alojamento e de restauração, empresas de
animação turística, espaços museológicos, culturais e postos de turismo, contactando as pessoas nas
suas áreas de responsabilidade, na
rua ou em festivais de cariz popular.
Em Oleiros, a comitiva passou
pelo Posto de Turismo e pela Casa
S. Torcato-Moradal, tendo sido
muito bem recebidos pelo Vereador da Câmara Municipal de Oleiros, Vitor Antunes, pelo representante dos parceiros privados da
Naturtejo, João Paulo Ribeiro da
Pirotecnia Oleirense e pela responsável pela comunicação deste
município, Inês Martins. Os avaliadores puderam fazer uma visita guiada ao excelente posto de
turismo e centro de exposições,
verdadeiro exemplo no território
do Geopark, através das entusiasmantes explicações de Inês Martins. Ficaram a conhecer a nova

estratégia Oleiros/Geopark de integração dos produtos turísticos
de Oleiros, numa única marca – A
Rota das Montanhas -, à qual se
alia uma nova abordagem de marketing dos produtos tradicionais
– Produtos da Montanha – que se
encontram disponíveis para venda neste Posto de Turismo, tais
como os Geodoces, os tropeços, a
aguardente de medronho ou o artesanato em linho, madeira ou xisto. Este Posto de Turismo é ainda
pioneiro na criação de um espaço
internacional de divulgação do
Geopark Naturtejo e dos restantes 42 geoparques existentes na
Europa, para os seus visitantes.
Os avaliadores foram muito bem
acolhidos pela família Bártolo na
Casa S. Torcato-Moradal, a primeira Casa Naturtejo. Em fase

de crescimento, com a construção
de 5 novos quartos e apostando
numa hospitalidade familiar rodeada dos aromas da aldeia, o S.
Torcato-Moradal reforçou a oferta
do Geopark Naturtejo, tornandose ponto de partida para a descoberta do valioso património
geológico e botânico da Serra
do Moradal. Aqui, e em jantar
de despedida, os avaliadores da
Rede Europeia de Geoparques e
restante comitiva puderam experimentar algumas das maravilhas
da gastronomia local em ambiente
de genuína hospitalidade, assim
como comprovar o conforto do
silêncio numa noite muito bem
passada em S. Torcato.
O sucesso que se espera desta
missão para o futuro do Geopark
Naturtejo da Meseta Meridional

dependeu fundamentalmente do
trabalho realizado e dos projectos implementados nos últimos 5
anos, da demonstração do sentido
de união e pertença sempre presentes no dia-a-dia deste território, do entusiasmo das suas gentes
e de cada um de nós e da qualidade da informação disponibilizada
nos municípios e pelas entidades
por onde a missão passou. No dia
15 Setembro serão conhecidos os
resultados da avaliação do Geopark Naturtejo pela Comissão de
Coordenação da Rede Europeia
de Geoparques e UNESCO, que se
irá reunir no Geopark Gea Norvegica, em Larvik, Noruega. n

Carlos Neto de Carvalho e
Joana Rodrigues
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Naturlink
Geopark Naturtejo renova site e lança central de
reservas turísticas para a região
Alice Marcelo - Geopark Naturtejo (30-08-11)

O site do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional,
www.naturtejo.com, foi recentemente renovado, possuindo novos
conteúdos, uma imagem mais apelativa e informação melhor
estruturada.
Esta aposta visa facilitar a leitura dos cibernautas, melhorando a sua
pesquisa sobre a informação científica e turística do território abrangido pelo Geopark Naturtejo,
respectivamente os Municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e
Vila Velha de Ródão. A nova página encontra-se em português, retomando muito em breve as
versões em castelhano e inglês com muitos mais conteúdos, para poder chegar mais eficientemente a
todo o mundo.
O que comer, Onde dormir, O que fazer e O que visitar são os principais contextos que permitem ao
leitor encontrar mais e melhor informação do Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, pertencente
às Redes Europeia e Global de Geoparques, sob os auspícios da UNESCO. Navegando por estes
locais encontrará conteúdos diversificados desde Gastronomia regional, restaurantes, unidades
hoteleiras, empresas de animação, actividades de desporto na natureza, geomonumentos, áreas
classificadas, praias fluviais, saúde e bem-estar, artesanato, museus, jardins e parques, património,
fauna e flora, árvores monumentais, …. São mais de 4600 km2 e tanto por descobrir à distância de
um clique.
A informação não se esgota por aqui, pois em www.naturtejo.com poderá ainda obter novidades
sobre os principais eventos da região, através da Agenda, consultar documentação científica e
notícias do Geopark Naturtejo no Cruziana Magazine, ou até mesmo efectuar uma reserva de
alojamento ou de um programa completo através da Central de Reservas. Refira-se que antes de
efectuar o seu pedido de reserva encontrará informação detalhada sobre os Programas pelo Geopark
Naturtejo e respectivos preços de acordo com as diferentes unidades hoteleiras disponíveis na região.
Como as férias, por mais longas que sejam, sabem sempre a pouco, folheie a sua agenda e reserve
um fim-de-semana no Geopark Naturtejo, um destino acessível, onde poderá descobrir a História da
Terra, viver emoções na rocha, no ar, na água e em Terra, apreciar a exuberância da fauna e da flora,
recordar o legado do nosso povo, ir ao encontro dos seus sentidos, saborear produtos que vão da
natureza para a mesa ou sentir a arte de viver com a arte de conhecer.
O Geopark Naturtejo, pelo seu património invulgar que se reflecte numa oferta diferente e
diversificada de experiências, já recebeu diversos prémios, destacando-se a Medalha de Ouro de
Mérito Turístico, atribuída pelo Turismo de Portugal, o Prémio Geoconservação, atribuído pela

http://naturlink.sapo.pt/print.aspx?menuid=20&cid=41915&viewall=true&print=true
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PROGEO Portugal – Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, e o
“Ecotourism Award – Programas Educativos”, concedido pela SKAL International, uma das maiores
Associações de Profissionais de Turismo.
Fonte: http://www.naturtejo.com
Leituras adicionais:
Férias Científicas no Geopark Naturtejo em Julho e Agosto
Geopark Naturtejo recebe Conferência GEOescolas: Novas práticas no ensino das Geociências
O Geopark Naturtejo recebe Festival da Paisagem

http://naturlink.sapo.pt/print.aspx?menuid=20&cid=41915&viewall=true&print=true

01-09-2011

Setembro 2011
Imprimir - Conferência GEOescolas reúne geocientistas europeus - Notícias - Naturlink Page 1 of 2

Naturlink
Conferência GEOescolas reúne geocientistas europeus
Ana Ganhão (14-09-2011)

Nos próximos dias 5 e 6 de Novembro, Idanha-a-Nova recebe a
Conferência GEOescolas: Novas práticas no ensino das
Geociências. Estes dois dias vão ser preenchidos com o dia 5 de
Novembro dedicado a apresentações orais e debates e no dia 6 de
Novembro vai realizar-se uma saída de Campo ao Geopark
Naturtejo.

No dia 5 de Novembro é possível assistir a Conferências com as exposições orais de Georgia Fermeli
& Guillermo Meléndez com o Projecto GEOschools; Amelia Calonge com a Pesquisa comparada de
curriculos; Guillermo Meléndez com o Dicionário Escolar de Geociências (Lexikon); e por fim
Georgia Fermeli: Pesquisa sobre o interesse dos alunos – O que é que os alunos gostaraim de saber
sobre Geociências?
No dia 6 de Novembro está prevista uma saída de Campo no Geopark Naturtejo, nomeadamente à
Rota dos Fósseis de Penha Garcia e ao Monumento Natural das Portas do Ródão e Toncos Fósseis.
Esta conferência é organizada pelo Geopark Naturtejo (Portugal), Universidade de Atenas e Comité
para a Didáctica das Geociências (Grécia), Universidade de Zaragoza e Universidade de Alcalá de
Henares, (Espanha), Universidade de Palermo (Itália), e Museu Krahuletz, (Áustria)
O GEOescolas é um projecto Europeu apoiado pela Lifelong Learning Programme, que reúne
geocientistas de diferentes universidades, museus, geoparques, professores e escolas de formação
para professores, que melhor conseguem “trazudir” as geociencias numa linguagem e aprendizagem
acessível a todos os estudantes.
O objectivo deste projecto é definir modelos com princípios para uma literacia em Geociências para
todos os cidadãos europeus, sendo aplicado, pelo menos, nos programas escolares das escolas
secundárias dos respectivos países participantes. Este projecto pretende não só preencher o vazio
entre o conhecimento científico e o conhecimento Geocientífico nas escolas, aumentar o
conhecimento dos professores e a habilidade dos estudantes na avaliação e apreciação das
Geociências, melhorar as capacidades educativas das Geociências no meio escolar Europeu,
estabelecer e sustentar um consórcio em investigação e iniciativas na didáctica Geocientista, como
também apoiar a educação para a sustentabilidade.
O projecto GEOescolas pretende melhorar a formação dos professores e a literacia geocientífica dos
alunos Europeus, e torná-los capazes de compreender os conceitos fundamentais dos sistemas
dinâmicos da Terra, de aceder cientificamente a informação credível sobre a Terra e de tomar

http://naturlink.sapo.pt/print.aspx?menuid=20&cid=42754&viewall=true&print=true
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decisões responsáveis acerca da Terra, como um "sistema". Além disso, combinando a investigação
e a prática educativa nas escolas, ideias, conhecimento e perícia que suporta, contribuirá para o
desenvolvimento de uma aprendizagem de qualidade ao longo da vida e promover uma dimensão
Europeia em sistemas e práticas de campo, ajudando os jovens a adquirir as competências básicas e
necessárias para o seu desenvolvimento pessoal, para uma futura cidadania activa na Europa.
A inscrição é gratuita mas sujeita a marcação
Pode descarregar aqui mais Informações.
Fonte: www.naturtejo.com
Leituras adicionais:
Conferência GEOescolas: Novas Práticas no Ensino das Geociências
Geopark Naturtejo renova site e lança central de reservas turísticas para a região

Geopark Naturtejo recebe Conferência GEOescolas: Novas práticas no ensino das Geociências
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Grupo de trabalho europeu espera do Geopark Naturtejo pacotes de turismo
natureza

Mais Lidas

Europa

Diario Digital Castelo Branco/Lusa | 2011-09-25 07:31:00

Durão Barroso admite alterações aos tratados para
tornar Europa mais eficaz

O presidente da empresa intermunicipal
Naturtejo, Armindo Jacinto, foi designado pelos
parceiros internacionais para liderar um grupo
de trabalho europeu com ligação às redes
europeia e mundial de geoparques. Na
coordenação desse grupo de trabalho está,
Marie Luise Frey, do museu paleontológico
alemão, Messel Pit.

Europa
Durão Barroso apresenta em Estrasburgo proposta de
taxa sobre transações financeiras

Europa
Europa vive uma crise de confiança política – Durão
Barroso

Desporto

O grupo de trabalho foi criado para elaborar
pacotes de turismo natureza.

FC Porto na Rússia frente a complicado Zenit

Europa

A escolha de Armindo Jacinto decorreu na Noruega, durante o Congresso Europeu de
Geoparques, iniciativa que integrou a Assembleia Geral de Rede de Geoparques da Europa
e o Encontro da Comissão da Rede Mundial de Geoparques.
O Geopark Naturtejo é um território classificado pela UNESCO e que abrange os concelhos
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão, Nisa, Oleiros e Proença-a-Nova.
Foi o primeiro geoparque a ser criado em Portugal.

Tragédia grega vai dominar hoje debate de Durão
Barroso com eurodeputados
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Caminhadas solidárias: Contra a fome… leite!
Contra o Cancro… donativos!

Paulo Portas discute hoje Médio Oriente e União
Europeia com Hillary Clinton

Oleiros: A pé pelos Caminhos do Xisto em Álvaro
de novo em Outubro

Autarquias: Freguesias e municípios consideram
que serão poucos os ganhos financeiros

Proença a Nova: Museu etnográfico da Sobreira
Formosa já pode ser visitado

Segurança Social notifica 31 mil empresas em
risco de crime de abuso de confiança fiscal
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natal
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proposta de taxa sobre transações financeiras

Tenista Serena Williams nomeada Embaixadora
da Boa Vontade da Unicef
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Durão Barroso

Samsung vai tentar travar início da venda do
iPhone 5

Tragédia grega vai dominar hoje debate de Durão
Barroso com eurodeputados

Agricultor brasileiro de 90 anos orgulha-se dos 50
filhos que teve com mulheres, cunhada e sogra

Merkel e Papandreou na conferência anual da
Confederação da Indústria Alemã

Espaço: NASA apresenta novo sistema de
lançamento para voos tripulados a Marte

Economia
Cavaco Silva inaugura investimento de 350 M€ da
Galp na reconversão da refinaria em Matosinhos

Autoeuropa anuncia resultados dos primeiros oito
meses de 2011
Activia Smoothie totalmente produzido em Castelo
Branco

Acredita que 2012 vai ser o último ano da atual crise?
sim
não
Votar

Resultados

Educação
Castelo Branco: IPCB no consórcio Erasmuscentro
Escola Superior Agrária do Politécnico de Castelo
Branco com dois novos mestrados

Professores lesados juntam-se frente ao ministério
Castelo Branco: IPCB participou no concurso
nacional do 8º Poliempreende
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Governo discute hoje com parceiros medidas para
aumentar exportações

Ensino Superior: 91% dos candidatos colocados
na primeira fase do concurso de acesso

Publicidade

Pagamento faseado de dívidas ao Estado das
empresas texteis do distrito de Castelo Branco
para proteger emprego

Desporto

Cultura

FC Porto na Rússia frente a complicado Zenit

Castelo Branco: Nuno Leão apresenta hoje
“Efabulação”
Sertã: Grupo Coral do Sertanense participa em
projeto europeu

Benfica na Roménia empenhado em vencer
estreante Otelul Galati

Teatro: Reflexão com Efabulação

Campeonato Nacional de Iniciados : Desportivo
empata em jogo que começou mal

Covilhã: Café Literário com o poeta José-Alberto
Marques

Associação Juvenil Bairro das Perdizes realiza
Passeio de Motas Antigas

Vila de Rei: Curtas-Metragens voltam a concurso

Benfica e Castelo Branco perde 1-0 com o
Peniche

Passatempo
Agenda
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Sem agendamentos para o dia 28-09-2011

Publicidade

Publicidade

Mondial Assistance Viagem
Faça Agora o seu Seguro Médico com a
Cobertura que Procura. Entre Já!
mondial-assistance.pt/Seguro_Viagem

Plano de Saúde Médis
Oferta da 12ª Mensalidade no 1º ano
Campanha Válida só até 4/11/2011.
www.medis.pt

Pós-Graduação SPA
eshte/cestur em parceria com o Hotel
Grande Real Villa Itália
www.eshte.pt

Newsletter
Subscreva à nossa newsletter, insira o seu nome e email no
formulário.
O seu nome

O seu e-mail
Subscrever

Desistir

Enviar
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As montanhas de Oleiros:
entre paisagens ricas de antiguidade
e as riquezas das entranhas da Terra
No próximo dia 11 de Dezembro o
Município de Oleiros celebra o Dia Internacional da Montanha. Esta é uma
oportunidade de chamar a atenção
para a importância das florestas para
a vida, de salientar as oportunidades
e fragilidades do desenvolvimento
das comunidades de montanha e de
estabelecer parcerias internacionais
que trarão uma mudança positiva
para estas comunidades, estratégias
que são imprescindíveis a Oleiros. O
tema proposto para este ano pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO) é
“Montanhas e Florestas”. Desta forma, faz-se a ligação com a celebração
do Ano Internacional das Florestas,
chamando a atenção para “a relevância das florestas de montanha e o seu
importante papel numa Economia
Verde e nas medidas de adaptação às
Alterações Climáticas”.
As montanhas de Oleiros são uma
referência na paisagem do Geopark
Naturtejo classificado pela UNESCO, que se começa a conhecer como
potenciadoras de distinção turística
e valorização da identidade dos oleirenses. Paisagens geológicas muito
antigas apreciadas, aproveitadas e
transformadas pelo Homem desde
há, pelo menos, 5000 anos. Do Calcolítico e Idade do Bronze chega-nos
a Arte Rupestre que se encontra no

alto das serras do Cabeço Rainha
e Vermelha, contornos dos pés de
viajantes ou habitantes que por aqui
passaram e desejaram deixar a sua
marca nas rochas para as gerações
vindouras. A justificação mais plausível para estes achados? As extensas
paisagens que daí se avistam e que
impressionaram, elevando à condição de espaço sagrado, quem aqui
sentiu a necessidade de o transmitir
à eternidade. Nestes altos suaves
cobertos de urze varrida pelo vento,
aparentemente desertos, quiseram
estes mesmos povos, pela justificação apresentada, sepultar os seus
mortos, celebrando-os na paisagem
com a alvura do quartzo leitoso que
constitui amontoados conhecidos
como mamoas. Destes monumentos
megalíticos, deve salientar-se a mamoa de Selada da Póvoa, pela sua
grande dimensão e a de Vale de Mós,
escavada e estudada, assim como a
Arte Rupestre, pela equipa de arqueólogos da Associação de Estudos do
Alto Tejo liderada por João Caninas e
Francisco Henriques.
A transformação da paisagem e o
aproveitamento dos recursos geológicos em Oleiros terão sido anteriores ao Período Romano. Da tese
de mestrado do arqueólogo Carlos
Batata identificam-se numerosas
minas, de atribuição difícil, algumas

lendárias, como a Cova da Moura
do cimo da Serra do Cabeço Rainha.
Os trabalhos mineiros chegaram ao
século 20 e têm o seu clímax formal
associado às duas grandes guerras,
centrando-se a acção agora nos vales,
em Álvaro, Borralhal e Fragas do Cavalo. Ainda se lembram da mina de
estanho que existiu nas margens do
Rio Zêzere na Barca de Álvaro, entre
1937 e 1944, das empreitadas de lavagem das areias nas “cales” ou “caleiras” e do transporte do minério para
Álvaro em cestos ou padiolas? Existirão fotos e testemunhos na primeira
pessoa destas práticas perdidas no
fundo da albufeira do Cabril, onde
se encontravam “algumas pepitas de
ouro de tamanho bastante apreciável”? No Borralhal restam silêncios,
amontoados de escombros à boca
das galerias e parte de uma vagoneta de minério corroída pelas águas
ácidas da mina. Esta era uma mina
de cobre. Concessionada em 1953,
chegou a ser explorada pela Companhia União Fabril até 1957. Do vasto
espólio, de máquinas e ferramentas
mineiras, inventariado em 1955, o
que restará para contar a sua história? Por fim, as Fragas do Cavalo.
Estas minas de volfrâmio foram descobertas em 1910 por João Cardoso,
farmacêutico de Cardigos. As duas
concessões existentes funcionaram

no seu apogeu até 1920, cruzando-se
a sua história com a das grandes minas da Panasqueira. Retomaram-se
os trabalhos em 1939, com a “febre do
ouro negro” que varreu toda a Beira
Interior. Ainda são impressionantes
os trabalhos desenvolvidos ao longo
da grande encosta, com numerosas
galerias distanciadas verticalmente
de 20 metros em comunicação com
chaminés verticais distanciadas de 30
metros, destinadas à ventilação e ao
reconhecimento do jazigo entre dois
pisos. O minério aparecia disperso na
ganga ou em bolsadas de volframite
em dois filões principais, de baixa
possança. A fragilidade do subsolo
era compensada com o escoramento
em pinho e rochas arrancadas do interior da terra, que ainda mantêm as
galerias desobstruídas. No outro lado
do barranco situa-se o que resta da
lavaria e escritórios da mina que,
decorrente do caos que se seguiu
à Revolução de Abril, foram queimados e saqueados, mas que ainda
demonstram bem a importância
das minas e as técnicas empregues
na sua exploração. Os trabalhos
pararam de vez em 1957, porque a
companhia de seguros se recusou a
fazer seguro ao pessoal em virtude
do flagelo da silicose. Que mais as
populações da área poderão contribuir para conhecer o contexto

das minas do Cavalo para uma importante página da história contemporânea de Portugal, que só agora se
começa a vislumbrar? No próximo
dia 11 de Dezembro, a visita a alguns
destes locais poderá trazer novas histórias e descobertas que enriquecem
Oleiros e as suas paisagens.
Para que os estudos em curso possam ter um maior sucesso, contamos
com o apoio de todos os Oleirenses,
das suas recordações e histórias, fotografias e objectos esquecidos que possamos conhecer para não deixar desaparecer esta memória colectiva. n

Carlos Neto de Carvalho
Joana Rodrigues

Geopark Naturtejo da Meseta Meridional

desporto

Equipa de Pesca Embarcada do “ARCOleiros”
apurada para o Mundial dos EUA
Realizou-se no fim de semana
15 e 16 de Outubro no Alqueva a
5ª e 6ª(s) jornadas do Campeonato
Nacional de Pesca Embarcada ao
Achigã e, a equipa de Oleiros saía
para estas 2 últimas provas no 5º
lugar do campeonato, mas devido ao pouco conhecimento desta
massa de àgua ao contrário de
muitas equipas previam-se muitas dificuldades para equipa do
“ARCOleiros”.
No 1º dia a equipa da ARCO
pesou 4.780kg (5 maiores exemplares) tendo conseguido neste
dia 2 peixes acima do kilo e meio
ficando neste dia em 9º lugar beneficiando das equipas da frente
não fazerem melhor. No 2ª dia a
dupla de Oleiros pesou 4.970kg e
um 7º lugar nesse dia.
De salientar que neste dia a
equipa pescou um peixe com perto de 3 kg o maior da prova.
Contas feitas a equipa da ARCO
somou 56 pontos equivalendo ao
3º lugar do campeonato, ganho
por Jaime Rica/Fernando Cruz de
Évora com 35 pontos, no 2º lugar
Jaime Sacadura/Joao Sacadura de
Lisboa com 43 pontos e, no 3º
posto a dupla Oleirense .
Esta classificaçao permite à dupla de Oleiros representar a Selecção Nacional no Campeonato do
Mundo do próximo ano a decorrer nos EUA ou na Venezuela.

Os atletas agradecem a total
abertura e disponibilidade da direcção da ARCO na participação
de uma equipa neste campeonato.
Nuno Mateus um dos atletas
pescadores da equipa realça o importante apoio da Camara Municipal, junta de freguesia, Pirotecnia
Oleirense , Pesca & Companhia e
a todos que de uma maneira ou
outra ajudaram na realizaçao deste campeonato.

“Não podia deixar de dar uma
palavra a minha esposa e filho os
grandes sacrificados com as ausencias prolongadas”, disse-nos
este Amigo.
O Jornal de Oleiros congratulase com esta importante classificação da Equipa do “ARCO” que
sempre mereceu o nosso apoio
entusiástico e felicita os campeões, desejando que a participação
no Campeonato do Mundo seja
auspiciosa. n
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Geologia a bandeira do turismo europeu
Por Rodrigo Fialho
Valorizar o património geológico do arquipélago dos Açores em Portugal e no Mundo é um dos principais objectivos da
candidatura que foi ontem entregue pelo Geoparque Açores na Comissão Nacional da UNESCO, em Lisboa.
A candidatura, entregue ontem pelo grupo de trabalho liderado pelo coordenador geral do Geoparque Açores, Paulino Costa,
acompanhado pelo presidente da associação José Leonardo e ainda pelo professor João Carlos Nunes, têm em vista a integração
daquele património geológico na Rede Europeia e Mundial de Geoparques.
Segundo Elizabeth Silva, responsável pelo sector das ciências da Comissão Nacional da UNESCO, o dossier resulta de um trabalho
que está a ser preparado há cerca de dois anos e que será remetido à UNESCO. Nessa fase serão enviados ao arquipélago peritos,
com o objectivo de avaliar se os dados constantes na candidatura estão em conformidade com as observações no terreno. O passo
seguinte decorre durante o primeiro semestre de 2012, altura em que um júri vai analisar as condições da candidatura.
A ser aceite, a informação será anunciada na 11.ª Conferência Europeia de Geoparques, a decorrer no próximo mês de Maio, em
Arouca.
As vantagens de pertencer à Rede Europeia e Mundial de Geoparques são explicadas por Elizabeth Silva: «Estar em rede dá o
benefício de passar a constar no roteiro de potenciais interessados, que já visitam outros geoparques. No caso dos Açores, temos
algo de excepção que é autenticado pela UNESCO, uma marca reconhecida mundialmente.»
Este é um conceito transversal que vai «muito além» do potencial geológico dos Açores, conforme esclarece Elizabeth Silva:
«Atendendo à conjuntura em que vivemos, este projecto pretende criar novas oportunidades empreendedoras. No parque Naturtejo,
há artesãos que fazem obras de arte baseadas no património geológico, criaram um nicho de mercado que não havia e que foi a
existência do geoparque que potenciou. O termalismo ou os spas naturais são oportunidades que podem surgir. Os Açores, com a
sua espectacularidade, vão com certeza ter agora a hipótese de explorar essa área.»
Entre os factores únicos que o Geoparque Açores oferece, destaque para o facto de ser todo um arquipélago e não apenas uma ilha.
«Pela morfologia dos Açores não fazia sentido separar as ilhas. O levantamento que foi feito dos geossítios mostrou-nos que todas
as ilhas têm um potencial geológico muito rico para explorar. Dessa forma decidiu-se, em conjunto com os decisores políticos, que
se apresentaria a candidatura como um bloco, algo que é novo na rede», explica a técnica da UNESCO.
A componente educativa é outra das bandeiras do projecto: «Temos uma mostra viva de vulcanismo. Há geoparques que dão
mostras de vulcões em museus, e os nossos estão ao ar livre, podem ser estudados no terreno. Poderemos fazer intercâmbios, por
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exemplo. Trazer cá alunos de outros países e levar os nossos a estudarem outras realidades geológicas.»
Com o lema «9 Ilhas – 1 Geoparque», a candidatura pretende mostrar que há mais para descobrir nos Açores que «o que aparece
nas brochuras das agências de viagens», conforme defende Elizabeth Silva.
Se for aceite, o Geoparque Açores passa a ser o terceiro a nível nacional a integrar a rede europeia e mundial. Em Portugal, além
do Geoparque Naturtejo, existe desde 2009 o Geoparque Arouca.
20:45 - 08-11-2011

PARTILHAR

AÇORES
Força Aérea resgata tripulantes ao largo da Terceira
A Força Aérea resgatou esta segunda-feira os dois tripulantes do veleiro Cheminees Poujoulat à deriva a cerca de 240 quilómetros
a Noroeste da Terceira, nos Açores.
13:57 - 07-11-2011

AÇORES
Protecção Civil alerta para previsão de chuva intensa
O Serviço Regional de Protecção Civil dos Açores alertou hoje para a previsão de ocorrência de chuvas fortes no arquipélago a
partir da madrugada de sábado.
17:26 - 04-11-2011

AÇORES
Voos da SATA para as Flores fo...
16:15 - 04-11-2011

AÇORES
Mau tempo obriga SATA a cancel...
23:32 - 03-11-2011

AÇORES
Mau tempo leva a cancelamento ...
15:42 - 01-11-2011

AÇORES
Homem detido por abuso de cria...
12:27 - 31-10-2011

AÇORES
Alerta vermelho nas ilhas do C...
10:31 - 31-10-2011
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AÇORES
Sérgio Ferreira comandante das...
00:40 - 27-10-2011
Ver todas as notícias
O TEMPO PARA HOJE
Lisboa Nevoeiro
M 19
m 12
Porto Céu pouco nublado
M 18
m 14
ÚLTIMAS
09:07
Política – Passos Coelho abre discussão do OE2012
08:56
Turquia – Número de mortos na Turquia sobe para sete
08:43
Revista de Imprensa – «Gestores de hospital fechado há 2 anos continuam a ser pagos» - Público
08:14
Revista de Imprensa – «Poeta vendeu arte falsa ao BPN por 5,2 milhões» - CM
08:12
Revista de Imprensa – «Noronha: A condenação de Isaltino Morais já devia estar executada» - DE
08:08
Revista de Imprensa – «Dava-me prazer que escutas do Face Oculta fossem divulgadas» - DE
07:45
Revista de Imprensa – «Alunos ricos conseguem bolsas de estudo altas» - JN
07:42
Revista de Imprensa – Itália mais perigosa para bancos nacionais do que Grécia
00:57
Egipto – Nova explosão no gasoduto que abastece Israel e Jordânia
00:43
Reino Unido – Milhares de estudantes protestam em Londres
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Próximos dias no
mundo

ÚLTIMAS DESPORTO
09:00
Benfica – Rúben Amorim a um passo do clube dos centenários
08:45
Beira-Mar – Esperança por Balboa e Pedro Moreira
08:25
Académica – Outubro foi mês para esquecer
08:05
V. Guimarães – Serginho de saída procura alternativa
08:00
Sporting – «Veio-me à memória a tragédia do meu amigo António Puerta» - Capel
08:00
FC Porto – James corre para o ouro
07:54
Revista de Imprensa – «Um só Cristiano Ronaldo vale mais do que onze bósnios» - Diário de Notícias
07:30
SC Braga – Irven Ávila chega a custo zero
03:23
FC Porto – Djalma será o primeiro internacional a regressar
03:09
Sporting – «É um grande prazer estar aqui» - Carriço
03:00
Sporting – Domingos garante espectáculo e quer ganhar
03:00
Benfica – Luisão no top-20
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Naturtejo: Estudo dos miradouros premiado em França
02/11/2011, 12:43

Partilhar:
Os participantes no simpósio internacional

Um trabalho científico sobre miradouros existentes no Geopark Naturtejo acaba de ser premiado, em França, durante
o Simpósio Internacional de Geosítios, promovido pela Associação Internacional de Geomorfologia.
Elaborado pelos geólogos da Naturtejo e da Câmara de Idanha-a-Nova, o estudo abrange 30 miradouros existentes
naquele que foi o primeiro geoparque português. Os autores do documento explicam que "estes locais foram
abordados do ponto de vista da sua caracterização científica, se estão visitáveis pelo público, tipo de acessibilidade,
tipo de interpretação, inclusão ou não em percursos pedestres, existência de ferramentas de interpretação da
paisagem, aplicação de novas tecnologias de interpretação ou associação com monumentos".
Os resultados, enviados em nota de Imprensa, revelam que "os visitantes do Geopark Naturtejo já procuram alguns
dos miradouros mais relevantes mas apenas por razões estéticas/cénicas, ou porque se encontram num percurso
pedestre, ou associados a monumentos. Neste sentido apenas a interpretação da paisagem deverá ser acrescentada
para permitir o seu melhor entendimento".
Os autores do trabalho revelam ainda que "dos miradouros acessíveis ao público, há um número muito diminuto de
locais acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida. Quase todos eles apresentam escadas e desníveis que dificultam
a sua utilização para visitantes idosos/com dificuldades motoras".
O documento apresentado em França revela que uma das ameaças aos miradouros existentes está relacionada com os
incêndios florestais. Já no que respeita à conservação desses espaços, os autores revelam que com a limpeza e
manutenção, isso é conseguido, num processo onde os próprios visitantes terão a sua responsabilidade.
Finalmente, no que concerne às paisagens avistadas a partir dos miradouros, o documento diz que a a degradação da
paisagem está relacionada com a construção de grandes obras de engenharia, a desflorestação desordenada e a
descaracterização do urbanismo tradicional".
O estudo sublinha também a grande melhoria das infra-estruturas, sinalização e interpretação de alguns dos
miradouros existentes no Geopark Naturtejo, e da aposta dos municípios na reabilitação e fomento da arquitectura
tradicional e no uso da pedra local em novos equipamentos", mas lembra que "há ainda um longo trabalho a realizar
na qualificação turística dos miradouros assinalados".
A terminar, os geólogos da Naturtejo recordam que "há muito tempo que os miradouros são locais obrigatórios de
paragem para viajantes e turistas para contemplar belas paisagens, de onde se observa mais do que um elemento de
interesse, combinando o relevo com a biodiversidade, o património histórico, ou o uso dos solos. Além disso, muitos
têm um local para parar o carro e tirar uma fotografia, e alguns até têm parques de merendas, como o miradouro do
Cabeço Mosqueiro, no Orvalho".
Autor: João Carrega
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CONFERÊNCIA GEOSCHOOLS
11 de novembro de 2011
Nos passados dias 5 e 6 de
Novembro aconteceu na Escola
Superior de Gestão de Idanha-a-Nova
a Conferência GEOescolas: Novas
práticas no ensino das Geociências,
organizada pelo Geopark Naturtejo.
Este encontro que se realizou no
âmbito do projeto “GEOschoolsteaching geosciences in secondary
schools” EACEA-Lifelong Learning:
Comenius, reuniu geocientistas de
diferentes universidades, museus, geoparques, professores e escolas de formação
para professores. O objetivo deste projeto é definir modelos com princípios para uma
literacia em Geociências para todos os cidadãos europeus.
A Casa das Ciências fez-se representar com uma comunicação oral apresentada pelo
Subcoordenador do projeto e com uma pequena banca de representação que durante
o primeiro dia da conferência procurou distribuir informação e material promocional
sobre o portal e dialogar com os professores interessados.
A comunicação a cargo do Eng.º Manuel Silva Pinto subordinou-se ao tema Partilha
de Recursos Educativos Digitais – (Sharing Digital Learning Objects) – procurou dar
uma ideia, ainda que simplificada, do modelo de partilha de recursos existente na
Casa das Ciências, da sua validação e interação com os membros registados no
portal, bem como da evolução que teve nos últimos tempos, nomeadamente na
componente da WikiCiências e na componente de Imagem.
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V. Velha de Ródão, Lisboa e Ilha da Madeira ganham Prémio APOM 2011
Diario Digital Castelo Branco | 2011-12-14 07:46:00

A promoção turística da Câmara de Vila Velha
de Ródão ganhou o Prémio Informação
Turística/Visitantes, no âmbito dos Prémios
APOM 2011, que foram entregues, na segunda
-feira, dia 12 de Dezembro, no auditório do
BES Arte e Finança, em Lisboa, numa
cerimónia presidida pelo Secretário de Estado
da Cultura, Francisco José Viegas.
A autarquia de Ródão, consciente da
importância da imagem do concelho e da
informação disponibilizada ao visitante, tem
vindo a adoptar uma estratégia de
uniformização de conteúdos para que estes
sejam úteis, claros e objectivos para quem
acede a qualquer ponto turístico em Ródão. Com base numa estratégia de intervenção
turística onde a melhoria da qualidade de vida dos residentes e de quem nos visita é uma
prioridade, tem vindo a elaborar material promocional das grandes linhas de afirmação
turística do concelho. Vários suportes comunicacionais estão disponíveis no concelho de
Ródão como a sinalética vertical, painéis temáticos, mesas de leitura/interpretativa bilingue
(Português e Inglês), entre outros. Foi a aposta da autarquia na dinamização e na promoção
turística de Ródão quei agora foi reconhecida com a atribuição do prémio a Vila Velha de
Ródão.
Vila Velha de Ródão recebe o Prémio Informação Turística/Visitantes, e na mesma categoria,
receberam, a Câmara Municipal de Lisboa com o Castelo S. Jorge e a Ilha da Madeira
através da Promoção do Turismo Cultural no Funchal - Direcção Regional dos Assuntos
Culturais da Direcção Regional dos Assuntos Culturais e Promoção Turística.
A Associação Portuguesa de Museologia (APOM) atribui anualmente, desde 1997, estes
prémios para "incentivar o espírito de preservação e divulgação do património dos museus",
distinguindo ainda, um total de vinte categorias, com destaque para o Melhor Museu
Português e Melhor Exposição.

http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=2&id=5075
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