
24 de Maio > 
O Festival Europeu da Terra não podia começar melhor: o Geo-Restaurante 
Petiscos & Granitos abre-nos o apetite com um “Monfortinho de honra” ao 
pôr-do-sol; segue-se um jantar da Terra entre granitos saboreado com 
geomúsica e deslumbrantes imagens dos Geoparques espalhados pelo 
mundo. O serão ao luar será recheado com geopoesia e com retratos da vida 
de geólogos contados na primeira pessoa…

: Monsanto, Idanha-a-Nova.
: 20:30.

: Geopark Naturtejo/Petiscos & Granitos

25 de Maio > 
De S. Miguel d'Acha descobrem-se os tesouros das seculares minas de 
volfrâmio estudadas pelo primeiro geólogo português, Carlos Ribeiro. O 
caminho desce até ao Ribeiro da Lapa, que nos faz recuar ao tempo em que as 
águas alimentavam de energia os pequenos moinhos distribuídos pelas 
margens até à Ribeira do Taveiró. Um salutar passeio histórico na Natureza a 
não perder!

: S. Miguel d'Acha, Idanha-a-Nova.
: 8:30.

: Associação de Defesa do Património Cultural de São Miguel 
d'Acha.

De 26 de Maio a 7 de Junho > 

Oleiros celebra a imagem da Natureza! O Posto de Turismo de Oleiros expõe 
os trabalhos em concurso sob o tema da biodiversidade. São imagens repletas 
de cor e sensações que atestam a riqueza da fauna e da flora dos recantos mais 
remotos de Oleiros. A Casa da Cultura expõe os trabalhos de Pedro Inácio cujo 
tema se centra na leitura de formações rochosas que a erosão e o tempo 
moldaram em formas que alimentam a imaginação.

: Posto de Turismo e Casa da Cultura, Oleiros.
: 9:00.

: Câmara Municipal de Oleiros.

27 de Maio > 
Os alunos das escolas do concelho de Oleiros vão seguir o Rio Zêzere para 
aprender como a água transforma a paisagem. Nada melhor do que começar 
por subir ao miradouro geomorfológico da Frazumeira para alcançar todo o 
vale e, depois, partir ao encontro da bela aldeia de xisto de Álvaro e das fragas 
gigantescas de Malhada Velha, em Ademoço.

: Vale do Rio Zêzere, Oleiros.
: 10:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Agrupamento de Escolas de 
Oleiros/Geopark Naturtejo.

28 de Maio > 
Os alunos das escolas do concelho de Oleiros desvendam o enigma da 
existência da Serra do Moradal e das rochas com fósseis que a constituem. 
Uma subida aos píncaros do miradouro do Cabeço do Mosqueiro permite 
vislumbrar os primeiros vestígios de organismos de um passado muito 
remoto. A visita segue a linha de cumeada, passando por alguns dos mais 
belos monumentos geológicos de Oleiros.

: Serra do Moradal, Oleiros.
: 10:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Agrupamento de Escolas de 
Oleiros/Geopark Naturtejo.

Geologia à Mesa

Local
Início
Organização

Em busca dos antigos Moinhos d'Água 

Local
Início do Percurso
Organização

Exposições de Fotografia “A Idade e o 
Desejo das Pedras” e “Biodiversidade de Oleiros” 

Local
Início da exposição
Organização

À Procura das Águas

Local
Início da excursão
Organização

Á Procura das Rochas

Local
Início da excursão
Organização

De 28 a Maio a 1 de Junho >
A Feira do Livro de Nisa é já um certame clássico no Norte Alentejano, com a 
participação de muitas centenas de entusiastas da palavra escrita e de muitas editoras 
conceituadas na arte de popularizar pensamentos. Este ano, abundam os livros 
dedicados às ciências da Terra e aqueles que permitem compreender e admirar o 
planeta em que vivemos. Entre os muitos acontecimentos, destacam-se no dia 29 a 
exposição “Geomonumentos de Nisa” promovida pelas escolas da região e o 
lançamento da 2ª edição do livro “600 milhões de anos em imagens”, no dia 31 de Maio.

: Praça da República, Nisa.
: Das 10:00 às 24:00.

: Câmara Municipal de Nisa

29 de Maio > 

Os sítios de interesse geológico abundam em Oleiros! Para dá-los a conhecer, o 
município de Oleiros lança o primeiro folheto de promoção turística que entusiasma 
para a descoberta da sua Natureza.

: Posto de Turismo, Oleiros.
: A partir das 9:00.

: Câmara Municipal de Oleiros.

30 de Maio > 
António de Andrade é um dos heróis dos Descobrimentos. Nascido em Oleiros, cedo 
partiu para a Índia para dar a conhecer novas geografias e culturas. Considerado o 
descobridor do Tibete para a Europa Ocidental, os seus feitos tiveram um impacto 
profundo no mundo actual. Este seminário pretende demonstrar a importância de 
António de Andrade na revelação de Oleiros ao mundo. Jorge Fialho, reconhecido 
documentarista, apresentará o seu novo projecto sobre as viagens de António de 
Andrade; Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do Geopark Naturtejo, 
revela-nos um projecto inovador de musealização das montanhas do mundo a partir 
das memórias de António de Andrade.

: Casa da Cultura, Oleiros.
: 21:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Geopark Naturtejo.

31 de Maio >
O preço do ouro não pára de subir? Não tem o “toque de Midas”? Gostaria de casar mas 
não tem dinheiro para o anel? Venha até à Foz do Cobrão e apanhe as suas pepitas de 
ouro!! Entusiasme-se com a lenda do Carro de Ouro e descubra as jóias geológicas do 
Vale do Almourão. Depois, retempere o ânimo com a magnífica gastronomia do 
restaurante “Vale Mourão” num almoço mineiro. Por fim, aprenda as velhas técnicas de 
garimpo dos gandaeiros e parta rio acima em busca do El Dorado…

: Foz do Cobrão, Vila Velha de Ródão.
: 10:00.

: Incentivos Outdoor/Geopark Naturtejo.

Orvalho é uma aldeia de grande riqueza paisagística. Os caminhos permitem partir em 
busca do magnífico património natural que a envolve: a sublime Fraga de Água d'Alta, a 
encristada Serra do Moradal, o vale do Zêzere deslizando entre as fragas majestosas da 
Malhada Velha e a árdua escalada ao fragoso Cabeço do Mosqueiro.

: Orvalho, Oleiros.
: 15:00.

: Junta de Freguesia do Orvalho/Câmara Municipal de Oleiros/Geopark 
Naturtejo.

 Feira do Livro da Terra

Local
Horário
Organização

Apresentação do folheto “O Património Geológico de Oleiros no 
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional”

Local
Horário
Organização

Seminário “Padre António de Andrade: de Oleiros para o Mundo”

Local
Início do Seminário
Organização

 Um dia à Gandaia: há ouro na Foz!

Local
Início da actividade
Organização

Visita temática “As Jóias Naturais do Orvalho” 

Local
Início da visita
Organização

Noite Cultural no Geossítio do Mosqueiro

Local
Início do programa
Organização

Noite do Geopark em Nisa

Local
Início do programa
Organização

Visita temática “Viagem no Tempo ao Paleozóico” 

Local
Início da visita
Organização

Dia Mundial da Criança e as Alterações Climáticas

Local
Início do filme
Organização

Dia Mundial da Criança e o Património da Terra 

Local
Início do programa
Organização

Após uma caminhada pela Natureza, não existe nada melhor do que chegar ao topo da 
montanha e inspirar o ar fresco do final da tarde. Estamos no miradouro 
geomorfológico do Cabeço do Mosqueiro e a aldeia de Orvalho recebe-nos de braços 
abertos! Não deixe de aproveitar o pôr-do-sol para usufruir calmamente da paisagem 
espectacular. Quando estiver com fome existe um jantar ao ar livre à sua espera! 
Delicie-se com toda esta saborosa hospitalidade e aproveite a noite para ouvir os sons 
tradicionais do grupo musical “A Velha Gaiteira”.

: Miradouro do Cabeço do Mosqueiro (Orvalho), Oleiros.
: 19:00.

: Junta de Freguesia do Orvalho/Câmara Municipal de Oleiros.

Esta é a grande noite da Feira do Livro da Terra para o Geopark Naturtejo: após o 
lançamento da 2ª edição do seu livro, com a presença dos seus autores, o fotógrafo 
Pedro Martins e o geólogo Carlos Neto de Carvalho, segue-se a apresentação pública do 
Geopark Naturtejo e de projectos com grande potencial económico para Nisa. A noite 
não termina sem um surpreendente espectáculo nas ruas…Mas para saber mais terá 
que aparecer!

: Cineteatro e envolvente, Nisa.
: 21:00.

: Geopark Naturtejo/Câmara Municipal de Nisa.

1 de Junho > 
O que é o Paleozóico? É o nome dado a um período da História da Terra onde ocorreu a 
primeira explosão de vida multicelular nos oceanos, onde se deu a colonização do meio 
terrestre, onde surgiram as primeiras plantas vasculares. Este é um período fascinante 
da História da Terra onde se encontram vestígios de abertura de oceanos e formação 
de supercontinentes. Aprendendo a ler as rochas, vamos viajar por alguns dos 
melhores monumentos geológicos de Idanha-a-Nova e reviver alguns dos momentos 
determinantes na evolução da Vida na Terra.

: Idanha-a-Nova.
: 10:00.

: Geopark Naturtejo/Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

As alterações climáticas são um tema quente nos dias de hoje e as medidas a tomar são 
urgentes e requerem a ajuda de todos. Temos toda uma civilização para mudar! Todos 
os gestos simples contam: os mais pequenos vão poder ver o filme “A Idade do Gelo” e 
sentir de uma forma ligeira o modo como as alterações climáticas levam à extinção das 
espécies.

: Casa da Cultura, Oleiros.
: 15:00.

: Câmara Municipal de Oleiros.

Um fascinante teatro de rua irá explicar a importância da salvaguarda do património 
Geológico e demonstrar de uma forma divertida alguns dos conceitos que fazem da 
Geologia uma ciência maravilhosa e útil. O programa ideal para se divertir com os seus 
filhos…

: Nisa.
: 16:00.

: Câmara Municipal de Nisa.

2 de Junho > 
Que tal olhar para o céu para além da noite estrelada? Por que não 
compreender todo um universo de conhecimentos para além das trevas? E 
se, de repente, ficar a saber que não estamos sós? Estes são os desafios de 
Anselmo Dias propostos para uma noite cheia…

: Casa da Cultura, Oleiros.
: 21:00.

: Câmara Municipal de Oleiros.

3 de Junho > 
Após aprender a olhar o céu está na hora de pôr os seus conhecimentos em 
prática! Parta de telescópio às costas na direcção das montanhas de Oleiros, 
onde é esperado um maravilhoso céu cheio de planetas, asteróides e 
constelações que o irão deslumbrar!

: Casa da Cultura, Oleiros.
: 22:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Associação Portuguesa de 
Astrónomos Amadores.

4 de Junho > 

O Agrupamento de Escolas de Oleiros apresenta o que há de melhor na 
paisagem de Oleiros através do olhar dos seus jovens estudantes. Pelo 
entusiasmo, esta é uma exposição que não deve perder.

: Posto de Turismo, Oleiros.
: 9:00.

: Agrupamento de escolas de Oleiros/Câmara Municipal de 
Oleiros.

5 de Junho  > 

Os clubes da Floresta do Distrito de Castelo Branco unem-se no seu passeio 
anual em torno de uma ideia: a árvore SEMPRE FOI um amigo! A visita só 
podia começar no Centro Ciência Viva  Floresta de Proença-a-Nova onde 
encontraremos tudo sobre a actualidade da floresta em Portugal. Segue-se 
uma viagem pelos Monumentos Vivos de Proença-a-Nova: árvores 
centenárias e lendárias, resquícios de uma floresta autóctone que não pode 
desaparecer. Por fim, rumamos às florestas pré-históricas de Vila Velha de 
Ródão visitando o misterioso tronco fóssil de Perais e as árvores tropicais 
petrificadas da Casa das Artes e Cultura do Tejo.

: Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.
: 10:00.

: PROSEP Castelo Branco/Geopark Naturtejo.

A gastronomia tradicional do Geopark Naturtejo deixa água nas bocas mais 
exigentes! Como aperitivo, sugerimos a apresentação pública da “Rota dos 
Sabores” do Geopark Naturtejo; de seguida, melhor do que imagens e 
palavras só mesmo a Prova de Sabores Tradicionais de Oleiros, com a 
degustação de algumas das mais genuínas e antigas receitas. Não sabe o que 
anda a perder!

: Casa da Cultura e Posto de Turismo, Oleiros.
: 21:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Geopark Naturtejo.

Workshop de Astronomia

Local
Início do workshop
Organização

Noite de Astronomia

Local
Início da visita
Organização

Exposição de trabalhos escolares “Património Geológico 
de Oleiros”

Local
Início da exposição
Organização

Visita de Estudo “As Florestas do Presente e do Passado 
no Geopark Naturtejo” 

Local
Início da visita
Organização

Apresentação “Rota dos Sabores” do Geopark Naturtejo

Local
Início do evento
Organização

GeoAgenda da Semana Europeia dos Geoparques 



6 Junho/June > 

Por que é que existem montanhas? Como se forma uma montanha? As 
montanhas existem desde sempre e para sempre? Estas são algumas 
questões simples que raramente nos colocamos e que têm uma longa 
história para revelar por alguns dos maiores especialistas portugueses e 
estrangeiros. Se quer saber tudo o que existe em comum entre as serras 
portuguesas e os Alpes ou os Himalaias, não pode deixar de vir a Oleiros!

: Casa da Cultura, Oleiros.
: 21:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Geopark Naturtejo.

7 de Junho > 
Não há nada melhor do que poder aprender com especialistas a ler as 
rochas! Esta visita de campo bem acompanhada leva-nos pelos cumes das 
serras do Moradal e de Alvelos a desvendar os mistérios da construção das 
montanhas e do interior do nosso planeta; ficaremos a saber por que razão 
as montanhas tanto fascinam o Homem desde há milénios, tornando-as 
altares de um diálogo com a Natureza.

: Oleiros.
: 10:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Geopark Naturtejo/Associação 
de Estudos do Alto Tejo.

Montes de seixos! Milhões e milhões de pequenos e grandes calhaus 
manuseados para se achar o precioso ouro. A transformação de uma 
paisagem, do natural ao industrial e ao agrícola que revela o natural. A 
descoberta de uma actividade que teve o seu clímax no período Romano e 
que chegou ao séc. XX. O Conhal do Arneiro é todo um vasto monumento 
natural e cultural à sua espera…

: Arneiro, Nisa.
: 10:00.

: Câmara Municipal de Nisa/Geopark Naturtejo/Associação de 
Estudos do Alto Tejo.

7 e 8 de Junho > 
E se lhe propusesse uma tarde bem passada em pleno vale do Zêzere, 
serpenteando com as águas do rio olhando paisagens e aldeias de xisto? 
Esta visita guiada oferece-lhe a descontracção do ondular das águas, a 
energia da actividade física e o espanto de paisagens desconhecidas.

: Álvaro, Oleiros.
: 14:00.

: Câmara Municipal de Oleiros/Geopark Naturtejo.

8 de Junho > 
Costuma saber o que pisa? Aqui a nossa proposta é dar-lhe a oportunidade 
de caminhar sobre xisto, uma rocha metamórfica de origem argilosa com 
uma estrutura característica em folhas. Mas estas rochas aflorantes em 
torno da Aldeia de Xisto de Álvaro são as mais antigas que pode pisar no 
Geopark Naturtejo. Vai ver como é diferente tocar em rochas com 600 
milhões de anos! Álvaro oferece-lhe ainda um património religioso digno 
de nota, que merece a sua visita.

: Álvaro, Oleiros.
: 10:00.

: Junta de Freguesia de Álvaro/Câmara Municipal de Oleiros.

Seminário Internacional “A dinâmica das 
Montanhas: das Serras de Oleiros aos Pirinéus e Himalaias” 

Local
Início do evento
Organização

Visita de Campo pelas Montanhas de Oleiros

Local
Início da visita
Organização

Passeio temático pelos “Trilhos do Conhal”

Local
Início da visita
Organização

Passeio de kayak “Pelos meandros do Zêzere”

Local
Início da visita
Organização

Caminhada no Xisto em Álvaro

Local
Início da visita
Organização

O Festival Europeu da Terra, organizado anualmente pela 

Rede Europeia de Geoparques da UNESCO, decorre 

simultaneamente em 33 geoparques espalhados por 13 

países da Europa com o objectivo de celebrar o património 

da Terra através de actividades geoturísticas e educativas. 

Milhares de pessoas reúnem-se nos muitos eventos que 

decorrem em cada um dos geoparques, incluindo 

seminários, actividades com escolas, visitas guiadas, 

exposições, documentários, …. Vem celebrar connosco a 

paisagem do Geopark Naturtejo e descobrir 600 milhões 

de anos de patrimónios sem limites…

www.geoparknaturtejo.com
geral@naturtejo.com

Call Center: 707 200 065

Informações e inscrições: no Geopark Naturtejo da Meseta Meridional  
UNESCO European and Global Geopark
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