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O Inventário Nacional do Património Geológico foi entregue ao Instituto de
Conservação da Natureza e da Floresta (ICNF) para apreciação. Neste projecto
coordenado por José Brilha participaram cerca de 70 geocientistas que identificaram
326 sítios com interesse científico “fundamental” para o conhecimento geológico do
país. O levantamento dos geossítios teve em conta o valor científico, mas também a
vulnerabilidade do património, em que alguns “apresentam risco de destruição, devido
à ausência de políticas adequadas de gestão”. Ainda segundo José Brilha “A partir de
agora, Portugal tem os instrumentos necessários para implementar uma política de
geoconservação, com base neste conjunto de locais”, que deverão passar a ser geridos
pelo ICNF. Como território reconhecido internacionalmente pelo seu património
geológico, o Geopark Naturtejo integra nesta lista um número bastante apreciável de
geossítios, classificados aqui como de relevância nacional. Para esta classificação
merece destaque o esforço continuado da equipa técnico-científica do Geopark
Naturtejo no seu reconhecimento, protecção e valorização, para além do trabalho
científico feito por alguns investigadores em algumas das áreas do geoparque. Assim,
neste inventário foram propostos 12 geossítios divididos por 4 grandes temáticas.
Destaca-se, pelo número de geossítios, a Framework “Relevo e drenagem fluvial do
Maciço Ibérico Português”, que melhor testemunha a importância da paisagem para o
Geopark Naturtejo. A Crista de Penha Garcia, onde se situa o Parque Icnológico de
Penha Garcia, é vista como um dos sinclinais exumados da Meseta mais perfeitos.
Pode ser percorrida em duas zonas fundamentais, através da Rota dos Fósseis e da
Rota do Erges. O Inselberg de Monsanto, classificado a nível nacional como Património
Cultural, é considerado “O maior e mais emblemático exemplo de Inselberg granítico”,
passível de ser descoberto a partir da Aldeia Histórica de Monsanto, através da Rota dos
Barrocais. Os Meandros do Rio Zêzere, no limite do Geopark em Oleiros, representam
um dos vales mais característicos e imponentes de Portugal, associado ao
levantamento da Cordilheira Central, que pode ser descoberto, nas suas diversas
dimensões naturais e culturais, através da Rota das Montanhas de Oleiros. As Portas de
Ródão, classificadas como Monumento Natural nacional, são hoje um dos expoentes
do Geopark Naturtejo, com programas educativos e turísticos, passeios de barco e os
percursos pedestres “Rota das Invasões” e “Trilhos do Conhal”. Os Terraços do Ródão
ocupam uma vasta área sem qualquer regime de protecção, exceptuando uma área
restrita, mas muito importante, incluída no Monumento Natural das Portas de Ródão, e
em estreita relação com este geomonumento. O Vale da Medronheira-Monte dos
Cancelos, em grande parte incluído na área do Parque Natural do Tejo Internacional, é
uma das mais extensas áreas de carbonatos pedogénicos do país.
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A Escarpa do Ponsul em Idanha, associada à reactivação recente da Falha do Ponsul, o
maior geomonumento em extensão do Geopark Naturtejo, com miradouro
interpretado no Castelo. Ainda sobre a Falha do Ponsul, mas na Framework
“Neotectónica em Portugal Continental”, surge o Corte da Devesa, em Idanha-a-Nova,
a melhor exposição da Falha do Ponsul, a Fonte das Virtudes, geossítio incluído no
Monumento Natural das Portas de Ródão e o Corte da Casa das Artes e Cultura do
Ródão, em pleno centro de Vila Velha de Ródão, infelizmente mal conservado e sem
interpretação no local. Na Framework “Neoproterozóico Superior da ZCI (CXG)” foi
incluído o geossítio “Monfortinho”, que na verdade fica na área de Salvaterra do
Extremo, no vale do rio Erges, e que mostra evidências de uma Era Glacial. Por fim, mas
não menos importante, na Framework Ordovícico da Zona Centro-Ibérica, o Parque
Icnológico de Penha Garcia é considerado uma jazida paleontológica de icnofósseis de
relevância internacional.

Vale a pena recordar que existe desde há alguns anos a esta parte, um Inventário de
Geo-Sítios Portugueses elaborado pelo Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
através de contributos espontâneos, e que se encontra disponível no seu geoportal

.

O Editor

Carlos Neto de Carvalho
Coordenador Científico

Geólogo

www.geoportal.lneg.pt



ACTIVIDADES DO MÊS

Fevereiro a Abril – Agenda dos Mistérios da Páscoa em Idanha. Entre 22 de Fevereiro a 8 de Abril irão
decorrer numerosas celebrações pascais por todo o Geopark Naturtejo. Neste espectro, evidencia-se o
concelho de Idanha-a-Nova, pela organização de uma agenda religiosa complexa e diversa, com 213
eventos de cariz popular que se realizam em toda as 17 freguesias do concelho, que tornam esta, uma
das regiões mais famosas em Portugal pelas suas tradições quaresmais. Decorrente de um trabalho de
inventariação realizado por etnógrafos e antropólogos do Centro Cultural Raiano, incluindo Eddy
Chambino, que promove o levantamento fílmico dos ritos e celebrações mais originais, por todo o
concelho, foi apresentado o livro “Mistérios da Semana Santa em Idanha-a-Nova” de António Catana,
com fotografias de Helder Pereira, no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa e no Fórum Cultural de
Idanha-a-Nova. Este livro “retrata a riqueza das encenações, de uma enorme originalidade em termos
mundiais, que se diferenciam de freguesia para freguesia, todas elas únicas e de grande beleza”. As
associações envolvidas na promoção da Semana Santa de Idanha, que também recebe influências pagãs
e judaicas, pretendem apresentar a candidatura à Lista da UNESCO para a Salvaguarda do Património
Imaterial da Humanidade. O projecto “Mistérios da Semana Santa em Idanha” é desenvolvido pela
Progestur – Associação para a promoção, gestão e desenvolvimento do turismo cultural português.

Março - Geopark Naturtejo sorteia fins-de-semana nas principais feiras de educação e formação em
Portugal. O Ensino Magazine esteve no maior certame de educação, juventude e formação do país
(Futurália-Lisboa), por onde passaram mais de 50000 visitantes. Neste evento foram sorteados fins-de-
semana no Geopark Naturtejo. Esta acção promocional em parceria virá a concretizar-se igualmente na
próxima edição da Qualific@ - Feira da Educação, Formação, Juventude e Emprego, que se realiza no Porto
em Abril, onde o Ensino Magazine é Media Partner.

1 de Março – Visita aos Fósseis de Penha Garcia com a ETA. Esta aula de campo destinou-se a 90 alunos e
6 professores da Escola Secundária D. Sancho II, de Elvas, no âmbito das disciplinas de Biologia e Geologia,
Física e Química de 10º ano e Geologia de 12º Ano. Desta vez os alunos fizeram um desvio na Rota dos
Fósseis para visitarem as instalações da Estação de Tratamento de Água de Penha Garcia para
conhecerem o seu funcionamento acompanhados por Técnico das Águas do Centro. As monitoras da
Saída de Campo foram Sara Canilho, Rita Cortez e Manuela Catana.



4 de Dezembro – Alunos da Manchester Metropolitan University percorrem as Rotas dos Fósseis de
Penha Garcia e a dos Barrocais de Monsanto. Investigadores da Universidade de Manchester
regressaram ao Concelho de Idanha-a-Nova. Desta vez foram acompanhados por 8 alunos do curso de
Tourism and Management e o seu Prof. Steve Rhoden, da Universidade Metropolitana de Manchester e
um Operador Turístico da mesma cidade. Armindo Jacinto, Manuela Catana e os técnicos de Turismo de
Idanha-a-Nova mostraram o património natural e histórico de Penha Garcia e Monsanto a este grupo de
alunos que participa neste projecto de investigação. Os alunos vieram recolher dados sobre o Turismo no
Concelho de Idanha-a-Nova, através de entrevistas, inquéritos e visitas de campo.

6 de Março – Sertã no Parque Icnológico de Penha Garcia. Esta Saída de Campo destinou-se a 121 alunos
e 9 professores de 7º ano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, do Agrupamento de Escolas da
Sertã. As monitoras foram Sara Canilho, Rita Cortez e Manuela Catana.

2 a 4 de Março – Turismo do Centro – Geopark Naturtejo juntos na FIO 2012 Feira de Turismo
Ornitológico. A Feira de Turismo de Turismo Ornitológico – Extremadura Birdwatching Fair, organizada em
Villareal de San Carlos – Reserva da Biosfera de Monfrague, é um dos maiores eventos do sector.
Contando este ano com 11000 visitantes estiveram presentes 170 operadores internacionais e 63
expositores. Entre estes estiveram 3 expositores de origem nacional, entre os quais o Turismo do Centro-
Geopark Naturtejo. Armindo Jacinto e Tiago Oliveira marcaram presença nesta feira, com a participação
na bolsa de contratação internacional, onde apresentaram os programas turísticos do Geopark
específicos para o segmento de Turismo ornitológico. É de salientar que o Geopark Naturtejo é
reconhecido internacionalmente pela comunidade científica e ambientalistas como uma das regiões com
uma avifauna mais diversa, com locais como o Monumento Natural das Portas de Ródão, 3 sítios inscritos
na Rede Natura e 3 Important Bird Areas. Entre estas destaca-se o Parque Natural do Tejo Internacional,
recentemente noticiada a preparação da sua candidatura a Reserva da Biosfera da UNESCO.

6 de Março – Grupo da Omnitur em Castelo Branco. Um grupo da OMNITUR-Agência de Viagens e
Turismo de Santarém constituído por 19 pessoas visitou a cidade de Castelo Branco com guia da
Naturtejo. O grupo começou por conhecer o Museu Cargaleiro, seguiu-se o Museu Francisco Tavares
Proença Júnior e o famoso Jardim do Paço.

6 de Março – Concurso de Ideias Empreendedorismo em Oleiros . O Concurso de Ideias levado a cabo
pelo Município de Oleiros, com o apoio da CIMPIS – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Sul
destacou três projectos a concurso pela sua inovação, criação de novos produtos, impacto sócio-
económico no sector de actividade e na região e contribuição para os objectivos de desenvolvimento do
concelho de Oleiros e da região do Pinhal. O júri, que incluiu Carlos Neto de Carvalho, em representação da
Naturtejo, seleccionou entre os 12 projectos a concurso, a Econature – Limpeza e Compostagem, que
utilizará os resíduos da limpeza das florestas e jardins para a produção de fertilizante biológico; a Desporto
Aventura, que criará um Parque de Desporto de Aventura em Álvaro e promoverá uma Carta de Desporto
de Aventura para o concelho de Oleiros; e a Frutos do Pinhal, para a produção de frutos silvestres, sem
concorrência na zona.



7 a 9 de Março – European Geoparks Network na Andaluzia. O Geoparque de Sierras
Subbeticas recebeu em Lucena a 29ª Reunião da Comissão de Coordenação da Rede Europeia de
Geoparques. 45 Geoparques estiveram representados entre os quais o Geopark Naturtejo que, desta
vez, contou apenas com a participação de Rafael André. Em cima da mesa esteve a Conferência Geral da
UNESCO que reconheceu os geoparques como a iniciativa que mais promove esta Organização depois
dos Sítios Património da Humanidade. É necessário um forte empenhamento dos geoparques junto das
suas comissões nacionais da UNESCO, no corrente ano, para formalizar a relação entre UNESCO e
geoparques. Durante três dias, novas medidas foram tomadas para tornar estas reuniões mais
produtivas, sobretudo no que diz respeito às sessões sobre Geoparques e Desenvolvimento Sustentável
e Operação, que contribuíram decisivamente para o sucesso deste encontro organizado por Milagros
Peréz-Villalba em representação da Consejeria del Medio Ambiente de Andaluzia, Baldomero Moreno
Arroyo, Director do Geoparque Sierras Subbeticas e Alicia Serna, responsável científica do mesmo
geoparque.

7 a 11 de Março – Geopark Naturtejo em parceria na maior feira de turismo do mundo
em Berlim. A Naturtejo marcou a sua estreia no mercado de turismo alemão com uma participação
em cheio na ITB, Feira Internacional de Turismo de Berlim. Liderando o Grupo de Turismo da Rede
Europeia de Geoparques, a Naturtejo organizou o espaço de apresentação do produto Geoparks
conjuntamente com Dr. Marie Luise Frey Messel Pit UNESCO e mais quatro geoparques europeus. Com
um design inovador que representou a distribuição geográfica dos cerca de 90 geoparques reconhecidos
pela UNESCO, desde a Malásia a Portugal, uma preocupação crescente com a sustentabilidade da
promoção turística internacional, a presença do chéf Mário Ramos que animou o espaço inovando com
os melhores sabores locais e uma equipa internacional de representantes de geoparques que soube
receber os milhares de visitantes e profissionais que por aí passaram, o stand Geoparks “Inovação e
Maravilha” não passou despercebido na representação portuguesa na maior feira de turismo mundial. A
Escola Empresarial de Colónia foi responsável pela rigorosa avaliação externa dos mais de 11.000
expositores que estiveram presentes na ITB – Berlim, representando os mais diversos segmentos da
indústria turística. O Prémio “Melhor Expositor ITB 2012” colocou o stand Geoparks entre os dez
melhores da sua categoria “Organismos sem fins lucrativos”, alcançando um extraordinário 8º lugar.
Num excelente ambiente criado no pavilhão “Experiências de Aventura, Ecoturismo e Expedições” os
Geoparques souberam mostrar que, a complementar um património geológico de importância
internacional, a sua relevância ecológica e potencial turístico fazem destes territórios um produto
turístico de futuro. Não é assim de estranhar que o espaço Geoparks tenha estado em destaque num
pavilhão cujo tema foi “A Floresta Húmida – Tesouro biológico e exótico da Terra”, onde passaram cerca
de 170.000 profissionais e visitantes.
O 7º Pow-Wow para Profissionais do Turismo, que decorreu ao longo de três dias, deu especial ênfase ao
Geoturismo e aos Geoparques. Armindo Jacinto deu duas conferências, num programa muito
diversificado que incluiu outros especialistas em Turismo, Sustentabilidade e Responsabilidade em
Turismo, assim como operadores turísticos.



Armindo Jacinto foi convidado a introduzir o tema “Geoparques – Partilhe um Momento de Tempo
Profundo” e falou do trabalho que se tem vindo a desenvolver no Geopark Naturtejo em “Milhões de
anos, a experiência de uma vida”. Numa mesa redonda em que participaram especialistas americanos,
alemães e chineses, Armindo Jacinto reforçou o potencial do Geoturismo, ou o Turismo da memória da
Terra contada nas paisagens com uma cultura viva, como um segmento diferenciador, socialmente
responsável e com uma procura crescente por todo o mundo. Os Geoparques são hoje e cada vez mais
uma alternativa de desenvolvimento sustentável onde o turismo, a produção biológica, a inovação e
criação de novos mercados para os produtos locais devem contribuir para uma diversificação das
actividades económicas, a par com a educação e com uma investigação científica de ponta com
aplicação prática aos contextos regionais.
A Naturtejo preparou uma visita educacional ao território do Geopark especialmente concebida para a
Feira de Berlim. Já em Maio serão recebidos operadores turísticos internacionais e imprensa
especializada que demonstram interesse em marcar presença.

9 de Março – No Tecto do Mundo em Castelo Branco. Os guias da Naturtejo foram postos à prova
este mês. Um grupo de 96 visitantes do operador NO TECTO DO MUNDO-ANIMAÇÃO TURISTICA E
EVENTOS CULTURAIS veio conhecer o castelo templário de Castelo Branco e o romântico Jardim do Paço.

10 de Março – Sindicato dos Professores da Grande Lisboa visitam Geopark Naturtejo.
Um grupo de 41 professores, amigos e acompanhantes visitaram o Geopark Naturtejo no âmbito das
Jornadas Pedagógicas promovidas anualmente pelo Sindicato de Professores da Grande Lisboa. Este
grupo foi acompanhado pelas monitoras Manuela Catana e Sara Canilho ao longo do Parque Icnológico
de Penha Garcia, através do percurso pedestre a Rota dos Fósseis. Para recuperar energias o grupo
almoçou no restaurante O Javali, ainda em Penha Garcia, e onde uma aniversariante teve direito a bolo
de anos! A tarde continuou em Vila Velha de Ródão com um agradável passeio de barco. Aqui, tiveram a
oportunidade de apreciar o geomonumento das Portas de Ródão e de observar a maior colónia de grifos
em Portugal e as raras cegonhas pretas ao longo do Tejo.

10 a 11 de Março – Aromas da Terra. O programa “Aromas da Terra no Geopark Naturtejo” trouxe
43 participantes a conhecer, num fim-de-semana, os melhores produtos silvestres da gastronomia de
Idanha. Em Penha Garcia realizaram um passeio pedestre temático “Aromas da Terra”, em que
aprenderam a identificar cogumelos. O grupo aproveitou ainda para visitar as aldeias históricas de
Idanha-a-Velha e Monsanto. No dia seguinte, foi tempo de descobrir os espargos em Idanha-a-Nova,
com acompanhamento do Gabinete de Turismo do Município.



15 de Março – Novo projecto escolar “Anim'a Rocha” em Proença-a-Nova. “O Geopark foi à
Escola…” Secundária Pedro da Fonseca para dar início a um novo projecto com os alunos da turma 11º A.
Para introdução foi desenvolvido o tema ”Património Geológico de Proença-a-Nova: uma herança com
mais de 500 milhões de anos”, com enfoque para a região de Sobral Fernando onde os alunos irão
organizar duas saídas de campo. Estas saídas serão orientadas pelos alunos, porém, a novidade neste
trabalho é que os alunos apenas irão conhecer e explorar o local no próprio dia da saída de campo. Foram
observadas rochas do local, modelos de estruturas geológicas, e começaram a levantar-se questões
cujas respostas apenas poderão desvendar com a ida ao campo.

16 de Março – No Tecto do Mundo de regresso a Castelo Branco. Uma vez mais os nossos
guias deram a conhecer a cidade de Castelo Branco, com o seu castelo e o Jardim do Paço, a 94 visitantes
trazidos pelo operador NO TECTO DO MUNDO-ANIMAÇÃO TURISTICA E EVENTOS CULTURAIS.

17 a 19 de Março – Semana Santa traz turistas em massa…. Pois é, este período é muito
produtivo no que diz respeito à actividade turística, com turistas espanhóis a afluírem em grande número
para desbravar o Geopark. O Programa “À descoberta do Geopark” trouxe 25 pessoas pelo operador
Nuestros Camiños para visitar com os guias da Naturtejo e com a empresa Incentivos Outdoor, em três
dias, o Parque Icnológico de Penha Garcia, a cidade de Castelo Branco (castelo, Museu Tavares Proença
Júnior e Jardim do Paço), assim como as aldeias históricas de Idanha-a-Velha e Monsanto.

17 a 19 de Março – …y otro!... “À descoberta do Geopark” para grupo de 36 visitantes espanhóis do
operador Tierras Inéditas passou com Pedro Martins pelo Parque Icnológico de Penha Garcia, pelo
Inselberg de Monsanto, terminando com um spa muito apreciado nas Termas de Monfortinho.



19 de Março – Pela Rota dos Fósseis, entre rocha e água! 90 alunos e professores da Escola
Dr. Solano Abreu de Abrantes percorreram as calçadas e os trilhos da Rota dos Fósseis, em Penha Garcia,
para compreender a história remota de região, com Manuela Catana, Joana Rodrigues e Sara Canilho. O
grupo estava particularmente interessado nas rochas quartzíticas, na sua composição química, contexto
estrutural e na sua relação com as águas minero-medicinais das Termas de Monfortinho, ali tão
próximas.

17 a 19 de Março – …e no mesmo dia cruza-se um programa turístico. “Programa
Primavera no Geopark Naturtejo” para o operador espanhol Arawak teve a colaboração da empresa de
animação turística Vila Fraga, levando 34 pessoas a conhecer a GeoRota do Orvalho, os “Caminhos do
Xisto da Foz do Cobrão” e a Rota dos Segredos do Vale Morão, permitindo conhecer em detalhe o
geomonumento das Portas de Almourão; o grupo visitou ainda o Parque Icnológico de Penha Garcia e a
aldeia histórica de Monsanto.



20 de Março – Primavera estudantil entre Fósseis e Granitos. Quando a Primavera já não se
esconde, 42 alunos do 10º ano da Escola Secundária da Lousã caminharam pela Rota dos Fósseis na
senda de todas provas que puderam encontrar que lhes mostrasse como realmente era toda aquela
região há 480 milhões de anos. À tarde subiram pela Rota dos Barrocais, tentando interpretar a formação
de tantas e tão variadas geoformas graníticas que cobrem o Inselberg de Monsanto, com as monitoras
Manuela Catana e Joana Rodrigues.

21 e 22 de Março – Infanta D. Maria no Geopark.

21 a 24 de Março – Fam Trip para operador galego. FAM TRIP do operador Espanhol Costas
Galicias trouxe experimentalmente um grupo de 55 visitantes ao território do Geopark Tiago Oliveira foi
o cicerone por 4 dias, que permitiram conhecer a Rota dos Abutres de Salvaterra do Extremo, visitar
Castelo Branco e a Oficina dos famosos Bordados, fazer um passeio de barco pelo Monumento Natural
das Portas de Ródão, conhecer as aldeias históricas de Idanha-a-Velha e Monsanto, assim como a vila de
Idanha-a-Nova, caminhar pelo Parque Icnológico de Penha Garcia e terminar com uma relaxante
hidromassagem nas Termas de Monfortinho.



23 de Março – No programa educativo mais requisitado do ano: alunos da Guarda entre
fósseis e a cultura granítica de Monsanto. Esta Saída de Campo destinou-se a 17 alunos e 3
professores da Escola Secundária da Sé, da Guarda, do 12º ano, no âmbito da disciplina de Geologia. A
monitora foi Manuela Catana.

23 de Março – Este mês pela terceira vez! Os guias da Naturtejo acompanharam 96 pessoas do
operador NO TECTO DO MUNDO-ANIMAÇÃO TURISTICA E EVENTOS CULTURAIS em mais uma visita a
Castelo Branco e ao seu castelo e Jardim do Paço.

21 e 22 de Março – Infanta D. Maria no Geo p Logo pela manhã, 56 alunos e professores do
10º ano da Escola Secundária Infanta D. Maria, de Coimbra, partiram à descoberta do Parque Icnológico
de Penha Garcia, pela Rota dos Fósseis. Foi em Monsanto, ao percorrer a Rota dos Barrocais, que os
fenómenos de meteorização e erosão mais os entusiasmaram, assim como a harmonia dos blocos com
a dos seus habitantes. No dia seguinte, mais um grupo de 60 alunos e professores desta escola
aprenderam no Geopark. Sara Canilho, Joana Rodrigues e Manuela Catana foram as formadoras de
serviço.

ark.

24 de Março – Nova edição da Açafa-online celebra 40 anos da descoberta da Arte
Rupestre do Tejo.



24 de Março – Nova edição da Açafa-online celebra 40 anos da descoberta da Arte
Rupestre do Tejo. A Associação de Estudos do Alto Tejo apresentou publicamente, o nº 4 da revista
Açafa Online. Esta sessão pública foi realizada no auditório da Casa da Cultura de Oleiros e contou com a
presença de reputados investigadores das áreas da arqueologia e da geologia que prestaram um
importante testemunho relativamente à riqueza patrimonial do Geopark Naturtejo, cujos valores
constituem um importante recurso para a promoção de um desenvolvimento sustentável desta região
interior. A apresentação da revista mereceu do município de Oleiros, o anfitrião do evento, representado
pelo vereador Victor Antunes, um extraordinário apoio disponibilizando instalações e o apoio logístico
necessário à melhor realização da iniciativa.
A apresentação da publicação esteve a cargo do Prof. Doutor José d´Encarnação que, na sua intervenção,
destacou as virtualidades deste projecto e destacou a importância que o conhecimento científico
relacionado com os bens patrimoniais poderá desempenhar nas estratégias de desenvolvimento
económico mas, igualmente, enquanto instrumento promotor dos valores identitários de um povo e de
uma região. Foi ainda dado destaque a alguns trabalhos relacionados com o património da região do
Geopark, com moderação de Carlos Neto de Carvalho, cujos autores presentes tiveram a oportunidade
de apresentar o resultado das suas investigações aos presentes, deixando algumas sugestões e desafios
para serem concretizados num futuro que desejamos seja próximo. João Pedro Gonçalves apresentou
uma proposta de projecto para a valorização da Serra do Moradal e Sara Canilho, um pouco do seu
trabalho de interpretação desenvolvido durante a tese de mestrado, agora confrontado com um ano de
trabalho no Geopark.
O encerramento do evento liderado pelo editor da revista Açafa, o arqueólogo João Caninas, esteve a
cargo do Prof. Doutor Diamantino Pereira que na sua conferência apresentou uma brilhante e didáctica
exposição, ilustrada por extraordinárias imagens, relativa à diversidade geológica do território nacional
no âmbito do Inventário do Património Geológico, destacando, igualmente, o potencial económico e
turístico destes valores para os quais se impõem medidas de conservação coerentes e capazes de
articular os valores existentes com os interesses das comunidades onde estes se inserem.
A Associação de Estudos do Alto Tejo acredita que esta realização constitui mais um importante passo no
sentido de fazer chegar a públicos cada vez mais alargados os resultados da investigação realizados no
território onde desenvolve a sua actividade de investigação e valorização patrimonial.

30 de Março – Mais uma nunca é demais!. Mais um grupo do INATEL através do operador NO
TECTO DO MUNDO-ANIMAÇÃO TURISTICA E EVENTOS CULTURAIS trouxe 95 séniores a visitar a cidade de
Castelo Branco.

31 de Março a 1 de Abril – 2º Festival de Espargos, Criadilhas e Tortulhos reforça o
sucesso dos produtos da terra. A segunda edição do Festival dos Espargos, Criadilhas e Tortulhos
de Alcafozes correu pelo melhor. Centenas de pessoas acorreram a esta aldeia para provar alguns dos
melhores produtos da terra. Assim, não é de estranhar que a Feira de Produtos Regionais tenha estado
sempre apinhada de gentes, com animação de rua e grupos musicais a reforçar a dinâmica.



As sessões de “Live Cooking” com produtos silvestres foram muito procuradas por todos aqueles que
gostam de partilhar os segredos da panela. Os “Chéfs” Mário Ramos do Ô Hotels & Resorts, António
Sequeira da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, o Prof. João Lameira do Instituto Politécnico
de Castelo Branco e Valdir Lubave da Pousada de Belmonte apresentaram novas abordagens e velhos
segredos na confecção de iguarias com espargos e fungos. Para os mais novos houve uma oficina de
confecção e degustação “À descoberta de produtos silvestres”. Para além do passeio pedestre “Rota dos
produtos silvestres” organizado pelo Gabinete de Turismo de Idanha-a-Nova, que trouxe 4 “Amigos dos
Tartulhos” num programa turístico pela Naturtejo, foi realizado um workshop pelo Engenheiro José Luís
Henriques, da Direcção Regional de Agricultura do Centro.



Jornais & www

Março (O Concelho de Vila Velha de Ródão) – Na maior Feira de Turismo em Berlim
– Geopark Naturtejo entre os dez melhores expositores
Março (Ensino Magazine – capa) – Geopark Naturtejo distinguido em Berlim
Março (Ensino Magazine – capa) – Fluxos turísticos crescem 100% no Geopark
Março (Ensino Magazine – capa) – El País recomenda Geopark Naturtejo aos
espanhóis
Março (Ensino Magazine) – Sorteios de fins-de-semana no Geopark Naturtejo
Março (Ensino Magazine) – Património Geológico – Portugal inventariado
Março (O Concelho de Vila Velha de Ródão) – Açafa Online
Março ( ) - Naturtejo
1 de Março (Reconquista) – Estalagem Portas de Róidão – Complexo reabre
renovado
1 de Março (Reconquista) – Escolas desafiadas a novos desafios
2 de Março (El País – suplemento El Viagero) – Semana Santa baratita – 25 ideas
muy apañadas
3 de Março (Público) – Geologia: primeiro inventário nacional identifica mais de 300
locais
6 de Março (Povo da Beira) – Geopark e comissão Nacional da Unesco lançam
concurso escolar “Como melhorar a qualidade ambiental da minha comunidade”

6 de Março (Opção Turismo) – Centro de Portugal na ITB
7 de Março ( ) – Centro de Portugal promovido na BTL e em
Berlim
7 de Março (Turisver) – Centro de Portugal na ITB
8 de Março (Reconquista) – Naturtejo representa rede mundial de geoparques
8 de Março (Reconquista) – Geopark Naturtejo e UNESCO lançam concurso escolar
9 de Março (Notícias Ribeirinhas) – Público Internacional na mira da BIORIA
14 de Março (Gazeta do Interior) – Dois novos comboios turísticos atravessam a
região
14 de Março (Gazeta do Interior) – Três ideias de negócio premiadas
14 de Março (Gazeta do Interior) – Número 4 da Açafa lançado na Internet
15 de Março (reconquista) – Expositor é oitavo entre 12000 stands
15 de Março (reconquista) – Açafa online apresenta-se em Oleiros
15 de Março (reconquista) – Autarquia premeia projectos
20 de Março ( ) – Naturtejo triunfa na maior feira de
turismo do mundo
20 de Março ( ) – Na maior Feira de Turismo do mundo em
Berlim Geopark Naturtejo entre os dez maiores expositores

www.clubearlivre.org

www.viseumais.com

www.jornaldeoleiros.com

www.pinhaldigital.com

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA



Jornais & www

20 de Março (www.bercodo mundo.blogspot.pt) – Penha Garcia, uma viagem com
500 milhões de anos
20 de Março (www.diariodigitalcastelobranco.com) – Geopark Naturtejo na Feira
Internacional de Turismo de Berlim
21 de Março (Gazeta do Interior) – Festival de Espargos, Criadilhas e Tortulhos em
Idanha-a-Nova – Produtos silvestres vão ser reis da festa em Alcafozes
22 de Março (www.euro-ace.eu) – Jornal “El Pais” destaca Geopark Naturtejo para
“Semana Santa baratita”

22 de Março (Reconquista) – Festival da Gastronomia – Oleiros acarinha Páscoa
22 de Março (Reconquista) – Revista on-line – Açafa apresenta-se em Oleiros
22 de Março (Reconquista) – Espargos e criadilhas regressam a Alcafozes
22 de Março (Reconquista) – Turismo – El Pais aconselha Beira aos espanhóis
27 de Março (Povo da Beira) – Geopark Naturtejo em Berlim na maior Feira de
Turismo do mundo
27 de Março (Povo da Beira) – Revista Açafa-Online apresentada em Oleiros
27 de Março (Povo da Beira) – 2º Festival dos Espargos, Criadilhas e Tortulhos
28 de Março (Gazeta do Interior) – Geopark entre os melhores 25 destinos de férias
29 de Março (Reconquista) – Açafa apresentada
30 de Março ( ) – A Páscoa no Geoparkwww.estalagemrodao.blogspot.com

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA



CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA O
GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS

Catana, A. & Pereira, H. – Mistérios da Semana Santa em Idanha. Progestur.

Neto de Carvalho, C., Rodrigues, J.C. & Canilho, S. 2011 – Património geológico e
geomineiro de Monforte da Beira (Castelo Branco): caracterização do percurso
pedestre “Caminhos do Ferro de Monforte”. Açafa-Online, 4, 32 pp.

Canilho, S.R.B. 2011 – Definição de temáticas científicas, propostas de valorização e
divulgação do Monumento Natural das Portas de Ródão, e suas imediações, para
Turismo Científico. Açafa-Online, 4, 77 pp.

Carvalho, D. L. 2011 – Inventariação da geodiversidade da região das Portas de
Almourão (Vila Velha de Ródão e Proença-a-Nova, Geopark Naturtejo da Meseta
Meridional): contributo para a sua inclusão na rede nacional de áreas protegidas. Açafa-
Online, 4, 84 pp.

Caninas, J.C., Sabrosa, A., Henriques, F., Germano, A., Monteiro, J.L., Carvalho, E., Batista,
A., Canha, A. & Chambino, M. 2011 – O Tumulus de Vale de Mós 1 (Serra Vermelha,
Oleiros). Açafa-Online, 4, 51 pp.

Araújo Igreja, M. 2011 – Análise traceológica de uma mó manual proveniente do
Tumulus de Vale de Mós 1 (Oleiros): resultados. Açafa-Online, 4, 8 pp.

Henriques, F., Chambino, M., Caninas, J.C., Pereira, A. & Carvalho, E. 2011 – Pinturas
rupestres pré-históricas na serra das Talhadas (Proença-a-Nova), primeira notícia.
Açafa-Online, 4, 25 pp.

Encarnação, J., Chambino, M. & Henriques, F. 2011 – Duas novas epígrafes do concelho
de Idanha-a-Nova. Açafa-Online, 4, 18 pp.

Encarnação, J. 2011 – Inscrição rupestre sobre o Tejo – aditamento. Açafa-Online, 4, 8
pp.

Boavida, C. 2011 – Artefactos metálicos do castelo de Castelo Branco (Portugal). Açafa-
Online, 4, 45 pp.

Carvalho, A.M.R. 2011 – Virgem Negra, Maria Madalena e Nossa Senhora da Conceição.
A continuidade de um culto pagão. Açafa-Online, 4, 32 pp.



CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA O
GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS

Torquetti dos Santos, L.G. 2011 – “Por baixo de toda a folha” – mapeando o
agrupamento de bruxas na tradição oral portuguesa. Açafa-Online, 4, 22 pp.

Martins, M.C.A. 2011 – Caneiros: modos de vida e saúde. Açafa-Online, 4, 188 pp.

Henriques, F. & Caninas, J.C. 2011 – Manuel Sarnadinha e a bicicleta aquática (Vila Velha
de Ródão). Açafa-Online, 4, 15 pp.

Henriques, F., Caninas, J.C. & Chambino, M. 2011 – Um auroque em Oleiros (Castelo
Branco). Açafa-Online, 4, 6 pp.

Henriques, J.C. 2011 – Cerâmica de engobe brunido do Monte de S. Martinho (Castelo
Branco). Açafa-Online, 4, 9 pp.

Henriques, F. & Caninas, J.C. 2011 – Poesia popular dos Cortelhões e dos Plingacheiros.
Açafa-Online, 4, 245 pp.



DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO

Açafa Online nº 4 - Nos 40 anos do início da descoberta da Arte Rupestre do Tejo:
Carlos Silva, A. 2011 – A geração do Tejo. Açafa-Online, 4, 3 pp.

Martinho Baptista, A. 2011 – 40 anos depois – A arte do Tejo no seu labirinto…

Açafa-Online, 4, 11 pp.

Neto de Carvalho, C. 2011 – 40 anos da Arte Rupestre do Tejo e os necessários
eixos turísticos em falta. Açafa-Online, 4, 5 pp.

Almeida, D. 2011 – Tejo. Açafa-Online, 4, 4 pp.

Sande Lemos, F. 2011 - Vale do Tejo. A ventura da Arte Rupestre. Açafa-Online, 4,
22 pp.

Henriques, F. 2011. O prazer de descobrir. Açafa-Online, 4, 11 pp.

Raposo, L. 2011. Ródão, há quatro décadas, um eixo vertebrador do “meu mundo”.
Açafa-Online, 4, 10 pp.

Martins, M.J. 2011 – Como as gravuras rupestres, que são marcas nas pedras, se
gravam nas memórias e se podem gravar na acção política. Açafa-Online, 4, 15 pp.

Bueno Ramírez, P., Balbín Berhmann, R. & Bermejo, R.B. 2011 – Balance de un
modelo integrado de megálitos y grafias rupestres en el Tajo Internacional. Açafa-
Online, 4, 14 pp.

Marques, T. 2011 – Vão estas palavras…extractos de cadernos de campo de 1973.
Açafa-Online, 4, 10 pp.

Caires, A. (repr. de report. 1974) – Arte Rupestre Afogada no Tejo. Açafa-Online, 4,
12 pp.

Serrão, V. 2011 – 40 anos depois… Açafa-Online, 4, 8 pp.

Catana, A. – Mistérios da Páscoa em Idanha, 2012. Câmara Municipal de Idanha-a-
Nova, 30 pp.
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DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO

Menu GeoMomentos - Turismo
Gastronómico, ITB Berlim

Menu Trilobitinhos - ô Hotels & Resorts

Patente até Junho de 2012



DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO

Mais informações: jornadasvolframio@gmail.com



DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO

I I Conferência GEOescolas.
Mais informações:

http://geoschools.geol.uoa.gr/
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