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Neste número: – 34ª Reunião da Comissão de Coordenação da Rede
Europeia de Geoparques – Geopark no calendário internacional do TodoTerreno – Orientação feminina no Geopark – Apresentação à comunidade
do Projecto Anual e do jogo “À descoberta do Almourão”…e mais!
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Geo-Histórias dos nossos lugares e gentes: Sobral
“O relevo é vigoroso, com cumes arredondados que se precipitam nas encostas
declivosas, sulcadas pelos cursos de água, formando sucessões alternadas de vales e
interflúvios em esporão. (…) De pontos altos, a vista sobre os rios, especialmente no
caso do Zêzere, torna-se confusa e equívoca, parecendo cada troço pertencer a um rio
diferente, orientado de modo diverso e correndo em sentido contraditório com os
troços contíguos. O encaixe do rio é, por vezes, violento, com as encostas declivosas e
escarpadas.
Portugal Património
Nos esporões que caem para o vale do Zêzere, dos 900 para os 300m, nesse
geomonumento do Geopark Naturtejo emblemático na paisagem de Oleiros,
equilibram-se 14 aldeias e lugares brancos por entre o verde monótono, o universo de
Sobral. Numa área de 18,2 km2 vivem 160 pessoas dispersas por uma paisagem vasta
e tortuosa, para onde convergem os profundos vales de Madeirã, Galdim e Plinzim. É
terra moderna e simples, não se esperem monumentos dignos de nota. Sobral foi
elevada a freguesia em 1804 e dois anos depois era construída a Igreja matriz. Desta,
apenas resta a torre sineira e o arco da entrada, a delimitarem o principal recinto de
festas. À saída do lugar, nova igreja data de 1969 e é simples e prática, de harmoniosa
fachada negra do xisto local e branca do reboco das juntas. Terra com tradição agrícola
do linho, azeite, castanha e milho, hoje predomina a floresta como actividade
económica quase exclusiva. Sobral sempre foi e será floresta! A Grande Rota do Zêzere
atravessa Sobral, criando um eixo com potencial turístico que acompanha o imponente
vale. De resto, são os moinhos, lagares e lugares que, em ruína, povoam este, como
qualquer outro espaço do geoparque, à espera de novos usos e de novas memórias, da
habitação ao turismo, para que estes não se percam.
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ACTIVIDADES DO MÊS

3 a 4 de Setembro – 34ª Reunião da Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques, na
Alemanha. A 34ª Reunião da Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques foi bem
organizada pelo Geoparque Harz-Braunschweiger Land – Ostfalen, na cidade histórica de Wernigerode.
Cerca de 100 delegados dos geoparques europeus participaram na reunião, entre os quais Carlos Neto de
Carvalho, pelo Geopark Naturtejo. A reunião deste semestre centrou-se na preparação da relação formal
com a UNESCO e na definição dos estatutos da nova associação geoparques globais. A conclusão dos
trabalhos com a UNESCO será desenvolvida até ao próximo mês de Abril, para que possa ir a votação na
Conferência Geral da UNESCO, em Outubro de 2015. Foram votadas pelos geoparques europeus as
decisões que serão apresentadas a votação em Setembro, em reunião da Rede Global de Geoparques.
Discutiram-se ainda as avaliações de novos geoparques e as 10 revalidações em curso. A Rede Europeia
de Geoparques integra hoje 64 territórios. Dois geoparques foram assinalados com “cartão amarelo”. No
jantar em Fürstlicher Marstall, os delegados foram recebidos pelo Presidente do Geopark Harz, pelo
Secretário de Estado da Ciência e da Economia de Saxónia-Anhalt, pelo Presidente da Comissão Nacional
da UNESCO alemã, pelo Coordenador da Rede Europeia de Geoparques e pelo representante da UNESCO.

10 de Setembro – À descoberta da biodiversidade em Castelo Branco. 25 crianças e 5 monitores do ATL
de Idanha-a-Nova deslocaram-se até Castelo Branco, onde na ermida de Nossa Senhora de Mércoles,
apadrinharam e assistiram à libertação de um Peneireiro-cinzento recuperado no CERAS (Centro de
Recuperação de Animais Selvagens) do Núcleo Regional da Quercus, em Castelo Branco.
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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.
12 a 13 de Setembro – Baja TT de Idanha-a-Nova. A Baja TT Idanha-a-Nova marcou o regresso do
Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno à estrada, depois da habitual pausa de Verão. Miguel Barbosa
chegou à Beira Baixa com a consciência que precisava de uma vitória para não ver a revalidação do título
ficar demasiado longe. E o piloto do Mitsubishi Lancer deu o mote ao ser o mais rápido. Fantástico foi o
resultado de Alexandre Franco que ganhou os T2 e terminou em quinto da geral. Logo depois ficaram os
dois melhores dos T8, com César Sequeira a bater Rui Marques. Por fim referência para a prova da dupla
Manuel Mello Breyner/Emídio Guerreiro respectivamente Presidente da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting e Secretário de Estado do Desporto e Juventude, que chegaram a ocupar o
segundo posto entre os T2 antes de se atrasarem com um problema mecânico e ficarem parados a poucos
quilómetros do final. Do lado das duas rodas Mário Patrão dominou ao longo de todo o dia, mas nos últimos
40 quilómetros deu-se um volte face, com o piloto da Suzuki a ter problemas e a ceder mais de três
minutos para António Maio, entregando assim a vitória ao homem da Yamaha. Mais uma vez Luís Teixeira
foi o melhor dos outros, e fechou o pódio, tendo ganho ainda a classe TT3. Sebastian Buhler foi quarto e
ganhou entre os pilotos dos TT1. Ruben Faria foi sexto e Hélder Rodrigues foi oitavo. Pelo meio deles ficou
Fausto Mota que foi o melhor do Europeu. Entre os pilotos do Mundial Alex Zanotti levou a melhor. Fora do
“top ten” ficou Sebastião Brion que ganhou entre a Promoção. Nos Quads Roberto Borrego foi o melhor.
Bruno Ferreira foi quarto e ganhou na Promoção. Já Abílio Monteiro foi o mais forte entre as Stock, ficando
ainda com o sexto posto da geral. Para não fugir à regra, também nos UTV/Buggys a decisão ficou
guardada para os últimos quilómetros. Jorge Monteiro beneficiou do abandono de Roberto Gallart para
chegar ao final da prova como vencedor.
Esta edição da Baja TT de Idanha-a-Nova era pontuável para a Baja FIM World Cup, Campeonato Europeu de
Bajas, Taça Ibérica de TT 2014, Campeonato Nacional de TT e Desafio Total Mazda e contou com centenas
de espectadores que se deslocaram aos caminhos da raia.

15 de Setembro – Reuniões de Divulgação do ICNF sobre a proposta de candidatura a
Reserva da Biosfera do Tejo/Tajo Internacional. Foi apresentado em Idanha-a-Nova, Castelo
Branco e Vila Velha de Ródão o projecto de candidatura do Parque Natural transfronteiriço do Tejo
Internacional a Reserva do Biosfera da UNESCO, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e
pelos respectivos municípios. Pretende-se notabilizar a região com mais um selo de qualidade
internacional, uma marca de sustentabilidade conferida pela UNESCO, que poderá vir a reconhecer os
valores de biodiversidade da região, como já acontece com o Parque Nacional de Monfrague, na
Extremadura. Armindo Jacinto foi o anfitrião da reunião de Idanha-a-Nova, que contou também com
Cristina Preguiça e Joana Rodrigues, em representação da Naturtejo.

19 a 21 Setembro – Programa no Geopark Naturtejo. O operador espanhol Arawak trouxe 32
turistas a fazer alguns dos mais belos trilhos do Geopark Naturtejo. As nossas empresas associadas Casa do
Forno e Incentivos Outdoor foram responsáveis pelo bom acompanhamento do grupo na Rota das
Invasões, entre o tejo e o Monumento Natural das Portas de Ródão, na Rota dos Barrocais de Monsanto e
na Rota dos Fósseis, em pleno Parque Icnológico de Penha Garcia. O grupo teve ainda a oportunidade de
fazer um passeio de caiaque no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão.

25 e 26 de Setembro – Prémio Ilídio Pinho para a Escola Básica de Idanha-a-Nova e
exposição dos trabalhos em Aveiro. Como escola participante com um Projeto (que contou com o
Geopark Naturtejo como entidade parceira) no Concurso promovido pela Fundação Ilídio Pinho, a EB1 de
Idanha-a-Nova esteve presente com um stand (onde apresentou o projecto, divulgou o Município de
Idanha-a-Nova, o Geopark Naturtejo, o Agrupamento de Escolas José Silvestre Ribeiro e a Empresa Aromas
do Valado) e na exposição de trabalhos candidatos ao referido concurso, numa mostra onde estiveram
representados cerca de 114 projetos. Estiveram presentes no Parque de Exposições de Aveiro, alguns dos
alunos e professores participantes do projecto “Pequenos Boticários” que teve várias etapas e o seu
produto final foi o Champô em barra “Adufe” para receberem das mãos de Primeiro Ministro de Portugal e
do Ministro da Educação e Ciência o 1º Prémio do 2º Escalão, com direito a um cheque de 10000 euros que
será aplicado na continuidade do projecto e também em novas iniciativas no campo das ciências, a
dinamizar na Escola.

26 de Setembro – Apresentação à comunidade do Projecto Anual e do jogo “À descoberta
do Almourão”. Durante o ano letivo 2013/2014 decorreu o Programa Educativo Anim'a Rocha com os
alunos do 11ºA do Instituto São Tiago de Sobreira Formosa. Neste âmbito foi desenvolvido o Projecto “A
descoberta do Almourão” dedicado ao estudo da área do Geomonumento Portas de Almourão, com as
seguintes etapas: aula na escola, duas aulas de campo e criação/construção do jogo de tabuleiro “À
descoberta do Almourão”. Este jogo integra questões sobre biodiversidade, geodiversidade e
geoconservação e foi elaborado pelos alunos com a colaboração da Professora de Biologia e Geologia e
com o apoio de Manuela Catana. O projecto e seu produto final foram apresentados pelos alunos da turma,
publicamente, durante a sessão do “Dia do Diploma – Quadro de Valor e Excelência”. Encontravam-se na
assistência cerca de 150 pessoas, alunos, familiares dos alunos, alunos da Universidade Sénior da Sobreira
Formosa, o Presidente da Câmara de Proença-a-Nova e a Direcção da Escola.
Foram criados vários exemplares do jogo e estão disponíveis na Biblioteca da Escola, no Bar e para serem
usados nas aulas de Biologia e Geologia. Este é um jogo pedagógico que o Geoparque passa a dispor
também para usar nas actividades dos programas educativos.
27 e 28 de Setembro – 22º Campeonato Ibérico Feminino de Orientação Pedestre. Pontuável para o
Ranking da Taça de Portugal e para o ranking Nacional de Clubes, esta foi mais uma boa aposta no
desenvolvimento da modalidade de Orientação nesta região, desta feita no feminino. Dividido em percurso
de distância média, percurso sprint e percurso de distância longa, as participantes tiveram como cenário as
paisagens acutilantes de Monsanto.
28 de Setembro – 1º Passeio de BTT “Rota do Pego”. Nesta manhã soalheira as dezenas de participantes
realizaram 40 km em bicicleta pelos caminhos rurais que envolvem Penha Garcia. O objectivo proposto era
atingirem o espaço líquido do Parque Icnológico de Penha Garcia, na garganta do Rio Ponsul. Esta iniciativa foi
realizada com o apoio da Junta de Freguesia de Penha Garcia, da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e dos
Bombeiros Voluntários de Penha Garcia, com o patrocínio de empresas locais e regionais, e do Geopark
Naturtejo.

30 de Setembro – Reunião conjunta dos Geoparques e das Reservas da Biosfera Portuguesas, em
Lisboa, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. A reunião, presidida pela Presidente da Comissão
Nacional da UNESCO, a Embaixadora Ana Martinho, com representantes das 7 Reservas da Biosfera e dos
4 Geoparques portugueses, foi sobre o “Estudo do real valor da chancela UNESCO”. Este estudo está a ser
desenvolvido por uma equipa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro liderada pelo Prof. João
Rebelo, através de informação disponibilizada pelas equipas gestoras dos territórios. Pretende-se
determinar o valor económico da ligação às Redes UNESCO. Prevê-se que o estudo esteja concluído no
início do ano de 2015. O Geopark Naturtejo foi representado na reunião por Manuela Catana.

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www
25 Julho (www.aqtour.com.cn) - Montanha Tianzhu e Naturtejo de Portugal
desenvolvem geminação
Setembro (Jornal de Oleiros) – Feira do Pinhal foi tremendo êxito
Setembro (Jornal de Oleiros) - Município de Oleiros e Naturtejo envolvidos na
organização – Trans-Pangeia Challenge, 1000 Km a correr entre o Canadá e Portugal
Setembro (Jornal de Oleiros) - Via Ferrata avança a bom ritmo
9 Setembro (Povo da Beira) - Escavações revelam anta de grandes dimensões
9 Setembro (Povo da Beira) - Via Ferrata avança a bom ritmo
11 Setembro (Reconquista) - II Campo Internacional traz novidades - Escavações
revelam uma grande anta
17 Setembro (Gazeta do Interior) - Idanha-a-Velha recebe Festival do Casqueiro
17 Setembro (www.aqw.cc/html/20140917/1053.html) – Montanha Tianzhu e
Naturtejo de Portugal desenvolvem geminação
18 Setembro (China National Tourism Administration – www.cnta.gov.cn) –
Montanha Tianzhu e Naturtejo de Portugal desenvolvem geminação
18 Setembro (Anhui Provincial Tourism Administration – www.ahta.com) Montanha Tianzhu e Naturtejo de Portugal desenvolvem geminação
19 Setembro (Reconquista) - Idanha-a-Velha – Casqueiro com festival entre 3 e 5 de
Outubro
19 Setembro (blog.sina.com.cn/s/blog_5df611f60102v5bn.html) - Montanha
Tianzhu e Naturtejo de Portugal desenvolvem geminação
23 Setembro (Povo da Beira) - Tejo Internacional – Candidatura a Reserva da
Biosfera da UNESCO
24 Setembro (Gazeta do Interior) – À Reserva da Biosfera da Unesco – Castelo
Branco e Extremadura apresentam candidatura
24 Setembro (Gazeta do Interior) – Classificação como Reserva da Biosfera –
Concelho integra candidatura do Tejo Internacional a Reserva
25 Setembro (Reconquista) – Candidatura Ibérica à Unesco em Curso – Reserva da
Biosfera une Portugal e Espanha
25 Setembro (Reconquista) – Festival Casqueiro anima fim-de-semana
30 Setembro (Povo da Beira) – Castelo Branco e Extremadura unidos em
candidatura transfronteiriça a Reserva da Biosfera da Unesco

CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA O
GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS
- Silva, E., Sá, A., Rocha, D., Catana, M., Costa, M.P., Marcos, S. & Galvão, N. – “GEA-Mother
Earth” – international cooperation between Geoparks. 6th International UNESCO
Conference on Global Geoparks, 19-22 September, Saint John, Canada, p. 84.
- Soriano, A., Brites, G., Rodrigues, J., Petolchckny, A. & Turine, M. – Nioaque Core Area
building skills for locals: Bodoquena-Pantanal Geopark (Brazil). 6th International
UNESCO Conference on Global Geoparks, 19-22 September, Saint John, Canada, p. 8485.
- Soriano, A., Brites, G., Rodrigues, J., Petolchckny, A., Mianutti, J. & Turine, M. – Geopark
Travelling: itinerant geosciences in Bodoquena-Pantanal Geopark (Brazil). 6th
International UNESCO Conference on Global Geoparks, 19-22 September, Saint John,
Canada, p. 84-85.
- Ferraz, V.A.; Gaspar, L.A; Dias,L.C.; Mazucato, E & Neto de Carvalho, C. - O Geopark
como consultor ambiental do território: uma análise da proposta de classificação do
Parque Natural Regional do Almourão – Portugal. 47º Congresso Brasileiro de Geologia,
Salvador, Baía, 21 a 26 de Setembro.
- Chambino, E., Neto de Carvalho, C. & Rodrigues, J. - “Rosmaninhal, land of Gold” –
Ethnomineralogy and Geological Heritage: a museological participative experience at
Naturtejo Global Geopark, PORTUGAL. XV Congreso Internacional sobre Património
Geológico y Minero. XIX Sesión Científica de la SEDPGYM. Logrosán (Cáceres), 25–28 de
Setembro.

DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO
- Callum wine (folder published by the Municipality of Oleiros in Portuguese
language)

Geoparks: Geologia humanizada
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