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Diário Digital de Castelo Branco 

Notícia publicada em 28 de Fevereiro de 2012 às 09h05 

Educação 

Geopark Naturtejo e Comissão Nacional da UNESCO lançam concurso escolar 

Diario Digital Castelo Branco | 2012-02-28 09:05:00 

 

No ano lectivo 2011/2012, a Comissão Nacional da UNESCO e o Geopark Naturtejo 
organizam o Concurso Escolar subordinado ao tema: “Como melhorar a qualidade 
ambiental da minha comunidade?”, que decorre no âmbito da “Década da Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável” (2005-2014) e “Década da Biodiversidade” (2011-2020). 
Este concurso é organizado com a colaboração dos Municípios do Geopark Naturtejo 
(Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão), 
do Geopark Arouca, da Quercus – Núcleo de Castelo Branco e do Parque Natural do Tejo 
Internacional. 

O concurso destina-se a todos os alunos e professores do Ensino Pré-Escolar, do 1º, 2º e 

3º Ciclos do Ensino Básico, do Ensino Secundário, do Ensino Profissional, dos 

estabelecimentos de ensino públicos e privados incluídos no território do Geopark 

Naturtejo (concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e 

Vila Velha de Ródão). Com este concurso pretende-se que os alunos produzam cartazes, 

telas, maquetes, filmes e spots publicitários. 

O 1º prémio a atribuir consiste numa viagem ao Geopark Arouca, o 2º prémio é uma Saída 

de Campo no Geopark Naturtejo – Saída J - A Conservação da Natureza no Parque 

Natural do Tejo Internacional (PNTI): o caso do Monte Barata e o 3º prémio é uma 

multifunções para a escola. 

O cartaz, regulamento e ficha de candidatura referentes ao concurso já foram enviados 

para as instituições de ensino e poderão também ser consultados em 

www.geonaturescola.com. As inscrições para participação no concurso estão abertas até 

dia 23 de Março de 2012. 
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Desde o Ano Lectivo 2007/2008, a Naturtejo EIM já dinamizou Programas Educativos para 

cerca de 15 300 alunos e professores de escolas inseridas no território do Geopark 

Naturtejo, de outras escolas portuguesas e também estrangeiras, desde o Pré-Escolar ao 

Ensino Superior. 

Com as actividades desenvolvidas pretende-se contribuir no processo de ensino-

aprendizagem de temáticas das Geociências, da Educação ambiental, do Turismo de 

Natureza, do Marketing, da Geografia, da História, do Ordenamento do Território, do 

Desenvolvimento Rural, das Áreas Protegidas, da Educação Física, entre outras. 

Os três tipos de programas educativos dinamizados são “O Geopark vai à Escola”, “A 

Escola vai ao Geopark” e “Anim’a Rocha”. As propostas de actividades podem ser 

consultadas no microsite dos programas educativos: www.geonaturescola.com. 

Link: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=5756 
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Diário Digital de Castelo Branco 

Notícia publicada em 20 de Março de 2012 às 14h58 

Castelo Branco: Geopark Naturtejo na Feira Internacional de Turismo de Berlim 

Diario Digital Castelo Branco | 2012-03-20 14:58:00 

 

A Naturtejo marcou a sua estreia no mercado de turismo alemão com uma participação na 
ITB, Feira Internacional de Turismo de Berlim, que se realizou entre os dias 7 e 11 de 
Março. 

Liderando o Grupo de Turismo da Rede Europeia de Geoparques, a Naturtejo organizou o 
espaço de apresentação do produto Geoparks. 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 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 o 8º lugar. 

Num ambiente de trabalho criado no pavilhão “Experiências de Aventura, Ecoturismo e 
Expedições” os Geoparques mostraram que, a complementar um património geológico de 
importância internacional, a sua relevância ecológica e potencial turístico fazem destes 
territórios um produto turístico de futuro. Foi desta forma 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. 

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. 

Link: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=5999 
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¿QUÉ ES LA EUROACE? EL TERRITORIO COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA CONTÁCTANOS

Jornal “El Pais” destaca Geopark Naturtejo para “Semana Santa baratita”

 Geopark Naturtejo destacado entre os 25 melhores destinos de férias!!!

O “Jornal El Pais” no seu encarte “El Viajero” destacou o Geopark Naturtejo como um dos 25 destinos para férias baratas durante a Semana 

Santa.  Fósseis e templários são os temas principais do programa que o operador espanhol Mundo Amigo está a comercializar para os dias 5 a 

8 de Abril e que decorre pelo Geopark Naturtejo.

(In www.naturtejo.com (http://www.naturtejo.com/) )

 

Documentos adjuntos: 

Naturtejo no El País (http://www.euro-ace.eu/sites/default/files/el_pais-02_mar_121_naturtejo.pdf) 

Page 1 of 1Jornal “El Pais” destaca Geopark Naturtejo para “Semana Santa baratita” | Eurorregió...

22-03-2012http://www.euro-ace.eu/es/noticia/jornal-%E2%80%9Cel-pais%E2%80%9D-destaca-...
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reconquista------------------ -------------------------------------------------------26 de abril de 2012

Conferência sobre a valorização dos produtos locais

Central de compras
pode"gerar 15 milhões

OGeOpark Naturte-
j o vai aderir a uma
central de compras

capaz de gerar entre 10 a 15
milhões de euros por ano. O
anúncio de que a a inatura
do protocolo para esta central
será assinado já em maio pró-
ximo foi feito pelo presidente
daquele organismo, Armindo
Jacinto, durante o J Encontro
sobre a valorização de produ-
tos locais, que decorreu na
Escola Superior de Ge tão
em Idanha-a-Nova, no pas-
sado dia 21.

O encontro promovido
pela autarquia idanhense e
pela empre a Simply B, foi
moderado pelos jornalistas
do Reconquista, José Júlio
Cruz e João Carrega, tendo
tido as preleções de Armindo
Jacinto (vice-presidente da
Câmara de Idanha-a-Nova
e presidente da Naturtejo),
Conceição Carvalho (Ner-
cab), Patricia Leite (juri ta
e formadora em direito dos
vinhos), António Joia (pro-
jeto Amo), Pedro Mimo o
(consultor em mercados in-
ternacionais), Sandra Tava-
res (Simply B) e Antônio
Feliciano (Cooperativa de
Queijos da Beira Baixa).

A nova Central de Com-
pras, que já funciona no
Algarve, garante que os pro-
dutores recebam, no prazo
de oito dias, o valor dos
produtos vendidos e que
os seus clientes (unidades

Annindo Jacinto destacou a importância dos Geoparques na promoção da região
hoteleiras, instituiçõe par-
ticulares de solidariedade
social ou cantinas) possam
pagá-las em 140 dias sem
juros. Como referiu ao Re-
conquista Pedro Viegas, "esta
plataforma elimina o canais
de di tri ui ão n rmai e
liga o produtore e o seus
clientes atravé de um preço
justo pelos produtos, e onde
o canal de comercialização é
controlado pelo consumidor
e pelo produtor.

A plataforma funciona
associada à Caixa Geral de
Depósitos (CGD) e por uma
outra parceira tecnológica
que envolve para além da

. CGD, o Banco Espírito Santo
e a Portugal Telecom. Para
poderem ter acesso à central

de compras, produtores e
con umidores terão que se
regi tar na plataforma.

Arrnindo Jacinto, vice-
pre idente da Câmara de Ida-
nha-a-Nova e pre idente da

aturtejo, explica que "e te
é um proce o importante
para o nossos produtores,
para o no os hoteleiros e
instituições particulares de
olidariedade social".

Relativamente ao co-
lóquio que teve lugar na
Escola de Gestão idanhense,
refira-se que António Jóia e
Sandra Tavares apre entaram
soluções de distribuição dos
produtos, trabalhando em
rede, tendo em vista a sua
valorização e chegada ao
mercado de forma apelativa

e competitiva facilitando o
seu escoamento. Conceição
Carvalho e António Felicia-
no deram conta de questões
mai institucionais, como os
plano de apoio e o projeto
"Compro o que é osso",
embora o egundo tenha
tentado e pevitar também os
produtores locai a defender
o que produzem, impulsio-
nando a valorização do que
é nos o.

Patrícia Leite trouxe um
conjunto de informações
prática sobre o setor do vi-
nho, enquanto Pedro Mimoso
procurou apontar caminhos
e estratégias de exportação,
chamando a atenção para er-
ros comuns e oportunidades
a não perder.
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o Geopark Naturtejo da Meseta Meridional é o primeiro
Geoparque com o selo da UNESCOa surgir em Portugal,
integrado na rede Europeia e Global de Geoparks e tem
uma abordagem inteiramente inovadora no panorama
turístico português. Este destino privilegiado de Turismo
de Natureza, em que se procura promover os laços de
comunhão entre a cultura e a paisagem, abrange o espaço
territorial dos concelhos de Castelo Branco, ldanha-a-Nova,
Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. Na
aparente monotonia da planura, quebrada apenas pelo
agreste das suasmontanhas residuais e pela profundidade
dos seus vales fluviais encaixados, o Geopark Naturtejo
conduz à descoberta da paisagem que caracteriza os
4600 Km2 do seu território, todo ele classificado e ao qual
se pretende agora estender o território de Portalegre,
na continuidade natural do Alto Alentejo que apenas o
concelho de Nisa,até agora representava. Estasignificativa
área territorial, no contexto nacional, faz sentido por sua
vez estar integrada, no Turismo do Centro de Portugal e
Turismo do Alentejo, no Plano Estratégico Nacional de
Turismo e na Rede Europeia e Global de Geoparks sob os
auspícios da UNESCO.
O Geopark oferece no seu conjunto um vasto e riquíssimo
Património Natural, Histórico e Cultural que vai desde

COOPl30

o Parque Natural do Tejo Internacional e Serra de
S.Mamede, aossítios RedeNatura, às Important Bird Areas,
destinos singulares de Natureza, 16 geomonumentos
que contextualizam 600 milhões de anos de dinâmica
do Planeta, 4 Aldeias de Xisto, 2 Aldeias Históricas e 70
monumentos classificados, relatando uma unidade
milenar entre as infundidas práticas humanas e o
ambiente inspirado até ao vasto e riquíssimo património
cultural que as pessoas que vivem neste território
transportam por iguais heranças, através dos usos
costumes e tradições, que se refletem nas práticas do
dia a dia na gastronomia, no artesanato, nos produtos
regionais, na música, práticas religiosas, entre muitos
outros eventos e acontecimentos ao longo do ciclo anual.
Uma unidade territorial tão vasta quanto diversificada nos
pontos de vista da evolução geológica e geomorfológica
das paisagens, da sua biodiversidade, da história, da
sua arquitetura, tradições e costumes das suas gentes,
enriquece valores patrimoniais imateriais difundidos na
linguagem, nas artes na música. Um património que se
imiscuindo na cultura portuguesa contribuiu por milénios
como nos dias de hoje, para o seu enriquecimento e
difusão no mundo. São todos estes valores patrimoniais
que a Naturtejo, enquanto empresa intermunicipal de
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promoção turística que dirige o Geopark Naturtejo,
procura hoje dar a conhecer na Europa e no Mundo,
através da integração do território na Rede Europeia e
Global de Geoparques da UNESCO.
Este conceito de Geopark, mais do que a classificação
patrimonial da área que o caracteriza, com limites bem
definidos, é sobretudo um projeto de desenvolvimen-
to sustentável, tendo por base o seu património de
excelência, de grande relevância internacional, para
criar riqueza, influenciar o PIB do território, criar em-
prego líquido e garantir a preservação desse mesmo
património para as gerações futuras. Os geossítios que
caracterizam o Geopark, bem como a biodiversidade e
o património histórico-cultural, são assim valores que
se pretendem preservados com a ação das populações,
acarinhando e preservando o que de mais genuíno e
autêntico possuem. Objetivos como o desenvolvimento
sustentado, qualificação, a conservação e desenvolvi-
mento científico, a educação, explorando métodos de
excelência e organizando atividades para o público,
comunicando o conhecimento e a prática de concei-
tos ambientais e culturais, são assim os alicerces fun-
damentais na definição abrangente de Geopark, clara-
mente definidos e obrigatoriamente desenvolvidos pela
gestão destes territórios.
Sendo este conceito de Turismo de Natureza ainda
muito recente em Portugal, importa explicá-lo à luz das
políticas mais recentes das Nações Unidas, no âmbito da
sustentabilidade ambiental e económica e do respeito
pelas raízes culturais, por forma a responsabilizar, com
a sua intervenção cívica, as organizações nacionais e
internacionais e a população em geral.
Os locais em que o fenómeno geológico se manifesta de
forma mais exuberante são os denominados geossítios,
tendo sido identificados 16 no Geopark Naturtejo:

• Parque Icnológico de Penha Garcia,
em Idanha-a-Nova;

Portas de Almourão, em Proença-a-Nova /
Vila Velha de Ródão;

• Garganta do Rio Zêzere, em Oleiros;

ROTEIRO

Minas de Segura, em Idanha-a-Nova;

Miradouro Geomorfológico de Corgas,
em Proença-a-Nova;

Monte-ilha de Monsanto, em Idanha-a-Nova

Falha do Ponsul, em Nisa, Vila Velha de Ródão,
Castelo Branco e Idanha-a-Nova;

Troncos Fósseis de Vila Velha de Ródão;

Meandros do Rio Zêzere, em Oleiros;

Canhões Fluviais do Erges, em Idanha-a-Nova;

Cascatas da Fraga da Água d'Alta, em Oleiros;

Monumento Natural das Portas do Ródão,
em Vila velha de Ródão e Nisa;

Formas Graníticas da Gardunha, em Castelo Branco;

Blocos Pedunculados de Arez, em Nisa;

Complexo Mineiro de Monforte da Beira,
em Castelo Branco;

Mina de Ouro do Conhal do Arneiro, em Nisa.

As rotas pelo Geopark, desenvolvidas pela Naturtejo
expoente do Turismo de Natureza noCentrode Portugal
convidam à descoberta dos dezasseis geossítios o
ar puro, os aromas silvestres, os sons da natureza e a
cultura milenar que tranquilizam o corpo e a mente.
Estas convidam a passear de barco pelo rio Tejo e
seus afluentes, entrar pelas Portas de Ródão e do Vale
Mourão, visitar o Parque Natural do Tejo Internacional
e de S. Mamede, surpreendendo-se com os abutres,
as cegonhas negras e as águias imperiais, os coloridos
abelharucos, os rouxinóis a cantar, os morcegos, os
veados na brama e a vegetação a florescer. O viajante
terá oportunidade de viajar no tempo através dos
icnofósseis de Penha Garcia, por Monsanto, a aldeia
mais portuguesa, pela outrora cidade romana e
visigótica da Egitânea podendo ainda descobrir os
espetaculares castelos e comendas dos Templários,
deambulando pelos meandros dos rios Zêzere, Ponsul,
Erges, Sever e Ocreza, das ribeiras de Oleiros e Aravil,
garimpando ouro entre conhais de exploração mineira
romana. A animação está garantida 365 dias, entre os
programas de SPASe Termas, festas e feiras medievais,
de saberes e sabores, com passeios de burro, de BTI, de
paraquedas, de avião e a pé, por percursos ancestrais,
com as marcas das invasões francesas e outras, que
passaram e aqui marcaram a sua tragédia.

No Geopark Naturtejo, as rotas e os programas
convidam a viver emoções e experiências vibrantes, em
empreendimentos hoteleiros únicos.

COOPl31
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10 IREGIONAL
.Gazeta do Interior, 2 de maio de 2012 r

MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL

Agentes económicas unidos em busca de novas estratégias
Foi sóba temática das "Estraté-
gias de Sustentação nos Mer-
cados Nacional e Internacio-
nal" que se realizou o I En-
contro de Valorização de Pro-
dntos Locais, uma iniciativa
conjunta da Simply b - experi-
ências, eventos e comunica-
ção, da Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova e da Naturtejo.
Neste que foi o primeiro de
uma-série de encontros em-
presariais a realizar na ldanha
e que serão dirEç~onado.spilra

os produtores locais, foram dis-
cutidas tcmãticas importantes
para o sctor, como a das estra-
tégias mais adequadas para
integrar o mercado nacional e
internacional, dos principais
equívocos e erros ao ambicio-
nar o mercado externo ou as
principais regras a seguir para
definir c rotular um produto.

Do amplo painel de orado-
res destacou-se assim a pre-
sença de Pedro Mimoso - con-
sultor em.mercados .l-!lter-

nacionais e de Patrícia Leite,
Jurista e Formadora em Direito
dos Vinhos que contribuíram
com uma visão mais global do
mercado dos produtos regio-
nais.

Localmente, realçou-se a
presença de Conceição Carva-
lho emrcprcsentação do NER-
CAB-Associação Empresarial
da Região de Castelo-Branco e
de António Fcliciano da Coo-
perativa de Produtores de
Queij~d~.Beira Baixa e Jda~a-

a-Nova que teve a árdua tarefa
de representar o Programa Na-
cional "Compro o que éNosso"
da Associação Empresarial de
Portugal, do qual é aderente.

O Projeto de Empreende-
dorisrno de Produtos Regionais
no Gcopark-Naturtejo apre-
sentado por Ant6nio Jóia c a
nova marca de produtos regio-
nais "Aldeias da Beira" da Sim-
ply b, deram a conhecer os
projetos emergentes que
. í\mb~- ,cionam servir de cata-
•• '-l

lisadores para umamaiorvisi-
bilidade e çomercíalízação

dos produtos tradicionais da
Idan.ha-ll;!i0ya. .
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Ensino e Geopark 1/
sorteiam fins de semana

, o Geopark Naturtejo e o
Ensino Magazine desenvolveram
um passatempo nos principais
eventos nacionais de educação
(Futurália, em Lisboa e Qualific@,
no Porto), onde foram sorteados
fins-de-semana naquele territó-
rio classificado pela Unesco.

Assim, foram premiadas Ana
Soares, de Vila Nova de Gaia e
Sónia Barbosa, da Maia. Os sor-
teios foram efecuados por Hél-
der Lima, gesto r da Qualific@, e
pelo director do Ensino Magazi-
ne, João Carrega. Para aderirem

ao passatempo os visitantes das'
duas feiras apenas tinham que
preencher um cupão e colocá-lo
na tômbola. _

Maio 2012
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Festival da paisagem
, o Festival da Paisagem no

Geopark Naturtejo está a decor-
rer no Geopark Naturte]o- até ao
próximo dia 24 de junho e cons-
titui uma boa oportunidade para
visitar este território classificado
pela unesco.

Este ano é dada particular
atenção a uma das paisagens
menos conhecidas deste territó-
rio: os espaços mineiros, da Ida-
de do Ferro à década de sessenta
do séc. XX. Vários eventos desta-
cam a importância da geodiver-
sidade e dos recursos minerais
da região para a construção das
sociedades ao longo dos tempos.
Não esquecendo o valor e a im-
portância que tem ainda hoje a
exploração dos granitos de Alpa-
lhão e de Alcains, o Festival da
Paisagem destaca os jazigos de
minerais metálicos explorados na
Segunda Grande Guerra.

Assim, no dia 2 de junho é
inaugurada uma exposição origi-
nal no Posto de Turismo de Olei-
ros sobre o Património Geominei-
ro do concelho, à qual se associa
a apresentação de um trabalho
de investigação sobre as Minas
das Fragas do Cavalo, incluindo
o documentário "Ouro Negro": a
outra face. Aproveitando esta e
a exposição "Quando da gente

andava ao Menério" patente no
Centro Cultural Raiano de Idanha-
a-Nova serão realizados numero-
sos workshops sob o tema das
minas e dos minerais para as es-
colas dos concelhos envolvidos.

Mas o Festival da Paisagem
inicia-se com o Festival da Cere-
ja de Montes da Senhora, feira
de sabores e festa de sons. A 26
de Maio dá-se uma das maiores
concentrações do pedestrianismo
regional, na espantosa GEOrota

do Orvalho, sempre com muitas
surpresas organizadas pela junta
de Freguesia do Orvalho. Nesse
fim-de-semana decorre ainda o
111Festival das Flores da Aldeia
de Santa Margarida, sem dúvida
uma das festas mais coloridas da
região. Neste âmbito é realizado
o percurso pedestre "A Flor do
Mês de Maio". No mesmo dia, o
Centro de Ciência Viva de Proen-
ça-a-Nova organiza a Rota da Bio-
diversidade em BFl, De resto, os

percursos na natureza através da
Paisagem do Geopark são alguns
dos eventos mais carismáticos
da Semana Europeia dos Geopar-
ques do Geopark Naturtejo. O VI
"Trilhos do Estreito" organiza-
do pela associação local com o
mesmo nome, a visita temática
às Minas das Fragas do Cavalo,
em Oleiros e o percurso pedes-
tre "O Rosmaninho de S. João",
realizada no Rosmaninhal, capi-
tal do rosmaninho, na sua festa

~

mais emblemática, preenchem o
programa destinado às popula-
ções locais e aos visitantes. No
que diz respeito aos programas
educativos para escolas, decorre
a 6 de junho uma visita entre o
Centro de Ciência Viva da Floresta
e o geomonumento das Portas de
Almourão e, entre 7 e 9 de junho,
"3 dias a aprender no Geopark".

A Festa do Município, em
Proença-a-Nova, traz este ano a
floresta à vila, enchendo-a de sa-
bor a mel. Sem dúvida, não há
festa doce como esta. O Centro
Cultural Raiano apresenta o novo
álbum dos Musicalbi no espectá-
culo "Adufando - Sinais da Beira
Baixa". O Festival da Paisagem
termina no fim-de-semana de
24 de junho com "Amieira Me-
dieval", um regresso ao passado
em Amieira do Tejo, numa feira
de ofícios, recriações e muita di-
versão.

A Semana Europeia de Ge-
oparques 2012 irá decorrer em
simultâneo nos 50 geoparques
actualmente espalhados pela Eu-
ropa. Na edição anterior foram
mais de 100 mil participantes em
centenas de actividades promovi-
das em territórios onde o patri-
mónio geológico marca encontro
com a cultura local. •
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Na maior Feira de Turismo do Mundo em Berlim

Geopark Naturtejo entre os
dez melhores expositores

A Naturtejo marcou a
sua estreia no mercado de
turismo alemão com uma
participação em cheio na
ITB, Feira Internacional de
Turismo de Berlim, que se
realizou entre os dias 7 e
11 de Março. Liderando o
Grupo de Turismo da Rede
Europeia de Geoparques, a
Naturtejo organizou o espaço
de apresentação do produto
Geoparks. Com um design
inovador que representou a
distribuição geográfica dos
cerca de 90 geoparques re-
conhecidos pela UNESCO,
desde a Malásia a Portugal,
uma preocupação crescente
com a sustentabilidade da
promoção turística interna-
cional, a presença do chéf
Mário Ramos que animou
o espaço inovando com os
melhores sabores locais e
uma equipa internacional que
soube receber os milhares
de visitantes e profission-
ais que por aí passaram, o
stand Geoparks "Inovação e

Maravilha" não passou des-
percebido 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 8° lugar.

Num excelente ambiente
criado no pavilhão "Experiên-
cias de Aventura, Ecoturismo
e Expedições" os Geoparques
souberam mostrar que, a
complementar um património
geológico de importância in-
ternacional. 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 es-
tado em destaque num pavil-
hão cujo tema foi "A Floresta
Húmida - Tesouro biológico
e exótico da Terra", onde
passaram cerca de 170.000
profissionais e visitantes.

O 7° Pow- Wow para
Profissionais do Turismo,
que decorreu ao longo de
três dias, deu especial ên-
fase ao Geoturismo e aos
Geoparques. Armindo Ja-
cinto, vice-presidente de
Idanha-a-Nova e presidente
do Geopark Naturtejo, deu
duas conferências, num pro-
grama muito diversificado
que incluiu outros especial-
istas em Turismo, Sustent-
abilidade e Responsabilidade
em Turismo, assim como op-
eradores turísticos. Armindo
Jacinto foi convidado a in-
troduzir 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 redon-
da em que participaram
especialistas americanos,
alemães e chineses, Armindo
Jacinto reforçou o potencial
do Geoturismo, ou o Tur-
ismo da memória da Terra
contada nas paisagens com
uma cultura viva, como um
segmento diferenciador,
socialmente responsável
e com uma procura cres-
cente por todo o mundo.'
Os Geoparques são hoje e
cada vez mais uma alter-
nativa de desenvolvimento
sustentável onde o turismo,
a produção biológica, a in-
ovação e criação de novos
mercados para os produtos
locais devem contribuir para
uma diversificação das ac-
tividades 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 espe-
cialmente concebida para a
Feira de Berlim. Já em Maio
serão recebidos operadores

turísticos internacionais e
imprensa especializada que
demonstram interesse em
marcar presença.

RAlANO
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PATRIMÓNIO NATURAL VAI SER ATRAÇÃO

Festival daPaisagem
apartir de dia26
Este ano dedicado
ao Património
Geomineiro
de Oleiros,
o Festival
possibilitará uma
visita temática às
Minas das Fragas
do Cavalo
o Festival da Pai agem Oleiro
2012,o qual comemora todo o
ano a Semana Europeia de Ge-
oparqu ,vai realizar-e este ano
em Oleiros, de 26 de maio a 17
de junho. Promovido peloMuni-
cípio de Oleiro e pelo Geopark
Naturtejo, esta é uma iluda tiva
que inclui uma pan6plia díversi-
ficada de atividades que inclui
expo içõ , passeios pedestres,

documentário ,vi ita ternãti-
ca e vi ilas de estudo.

Este ano dedicado ao "Patri-
ménio Georníneimd Oleiro ",o
Festival po ibilitará uma vi ita
temática às Minas da Fraga do
Cavalo; a vi ualização do doeu-
mentário "amo negro: a outra
face", filmado em 01 iros; a ex-

po íção patrímónío Geomineiro
e Oleiro (de 2 a 30 de junho); a
iniciativa "O mais novos voltam
ao tempo do volfrâmio"; para
além da 7." "GeoRota do Orva-
UlO" (dia 26 de maio) ou do 6.°
Pa eio pedestre "Trilho do Es-
treito" (agendado para o dia 3de
junho).
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No dia 17 de junho

Visita temática às Minas do Cavalo
- f.

POR PAULO JORGE MARQUES tário "Ouro negro: a outra
face", entre outras ativida-
des, no dia 17 de junho está
prevista uma visita temática
às Minas das Fragas do Ca-
valo.

Esta será uma oportu-
nidade única de visitar o
local, acompanhado de es-
pecialistas e de alguns dos

intervenientes que viveram
os tempos do volfrâmio.

A participação nesta
atividade é gratuita e a Câ-
mara Municipal disponibi-
liza transporte até ao local.
A partida está prevista para
as 10 horas do dia 17, em
frente à Câmara Municipal
de Oleiros. _

No âmbito do Festi-
val da Paisagem Oleiros
2012, este ano dedicado
ao "Património Geominei-
ro de Oleiros", para além
da ocorrência de uma expo-
sição temática ou do lança-
mento oficial do documen-
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POR PAULO JORGE MARQUES

7,° GeoRota do Orvalho
dia 26 de maio

A marcar o arranque
da Semana Europeia dos
Geoparques, vai ter lugar
no próximo dia 26 de maio,
com início marcado para as
15 horas, a sétima edição da
mítica GeoRota do Orvalho.

O passeio que anual-
mente atrai centenas de
pessoas, num percurso com
cerca de 9 Km e que con-
templa a passagem por em-

blemáticos geomonumentos
do Geopark Naturtejo, in-
clui nesta edição um jantar
medieval e teatro ao vivo
da Vivarte.

Com inscrições limita-
das até 350 pessoas, os inte-
ressados em participar deve-
rão proceder à sua inscrição
em www.jf-orvalho.pt ou
telefonicamente através do
número 272 746 399.•
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Edição 949· 15 de maio de 2012 • Povoda Beira

De 26 de maio o 17 de junho

Festival da Paisagem 2012
já tem data marcada
POR PAULO JORGE MARQUES

o Festival da Paisagem
Oleiros 2012, o qual come-
mora todos os anos a Sema-
na Europeia de Geoparques,
vai realizar-se este ano em
Oleiros, de 26 de maio a 17
de junho. Promovido pelo
Município de Oleiros e pelo
Geopark Naturtejo, esta é
uma iniciativa que inclui
uma panóplia diversificada
de atividades que inclui ex-
posições, passeios pedestres,
documentários, visitas temá-
ticas e visitas de estudo.

Este ano dedicado ao
"Património Geomineiro de
Oleiros", o Festival possibi-

da T? "GeoRota do Orva-
lho" (dia 26 de maio) ou do
6.° Passeio pedestre "Trilhos
do Estreito" (agendado para
o dia 3 de junho). _

litará uma visita temática às
Minas das Fragas do Cavalo;
a visualização do documen-
tário "Ouro negro: a outra
face", filmado em Oleiros; a

exposição património Geo-
mineiro e Oleiros (de 2 a 30
de junho); a iniciativa "Os
mais novos voltam aos tem-
pos do volfrâmio'': para além
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Oleiros

Festival da paisagem
com visita às minas

A
A vi ita às Minas do Cavalo é um dos momentos altos

o programa do Festival
da Paisagem em Oleiros
decorrerá de 26 de maio a
17 de junho,e surge inte-
grado na Semana Europeia
de Geoparques. Promovido
pela autarquia Oleiros e pelo
Geopark Naturtejo, esta é
uma iniciativa que inclui um
conjunto de atividades que
inclui exposições, passeios
pedestres, documentários,
visitas temáticas e visitas de
estudo.

Dedicado ao "Património
Geomineiro de Oleiros",
o Festival tem na visita te-

mática às Minas das Fragas
do Cavalo, no dia 17 de
junho, um dos seus mo-
mentos alto . Esta erá uma
oportunidade única de visitar
o local, acompanhado de
e pecialistas e de alguns dos
intervenientes que viveram
os tempos do volfrâmio. A
participação nesta atividade
é gratuita e a Câmara Muni-
cipal disponibiliza transporte
até ao local. A partida e tá
prevista para a 10 horas do
dia 17, em frente à Câmara de
Oleiros e os interessado em
participar deverão proceder

à sua in crição no Posto de
Turismo de Oleiros ou pelo
telefone 272 681 008.

O festival integra ainda
a visualização do documen-
tário "Ouro negro: a outra
face", filmado em Oleiros; a
exposição património Geo-
mineiro e Oleiro (patente de
2 a 30 de junho); a iniciativa
"Os mais novos voltam aos
tempos do volfrâmio"; a 7."
"GeoRota do Orvalho" (dia
26 de maio) e o 6.° Passeio
pedestre "Trilhos do Estrei-
to" (agendado para o dia 3
de junho).
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Geoparkentre
os 25melhores
destinos de férias
o jornal espanhol EI Pais no
seu encarte "EIViajero" desta-
cou oGeopark Naturt jo como
wn do 25destino para féria
baratas durante a emana
anta. Fó seis e templários

são os temas principais do pro-

grama que o operador espa-
nhol Mundo Amigo está a co-
mercializar para o dia 5a 8de.
Abril e que decorre pelo Geo-
park Naturtejo. A hiperlíga-
ções para o artigo estão dispo-
nívei no sitedo Geopark.
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Oleiros

Açafa apresentada

I A apresentação da revista contou com diversos investigadores

~

APresentação pública
da quarta edição da
evistaAçafa On-line

decorreu, no passado sábado,
em Oleiros. A escolha do
concelho como palco deste
acontecimento, prendeu-se
com o facto de muitos dos ar-
tigos publicados abordarem
temas referentes a lugares
de Oleiros.

Vitor Antunes, vereador
da autarquia, destacou a
estreita cooperação que tem
havido entre o município e

a Associação de Estudos do
Alto Tejo. Segundo o autarca,
"hoje, os Oleirenses conhe-
cem melhor a Pré-História
recente do concelho".

A iniciativa contou com
as intervenções dos investi-
gadores José dEncamação,
Carlos eto de Carvalho,
do Geopark Naturtejo, João
Caninas, da A sociação de
Estudos do Alto Tejo, Sara
Cano ti lho, Maria do Céu
Martins e João Pedro Gon-
çalves.

A sessão terminou com
uma conferência ,Proferida
por Diamantino Insua Pe-
reira, do Departamento de
Ciências da Terra da Uni-
versidade do Minho, o qual
centrou a sua apresentação
na classificação de diferentes
geossítios, à escala nacional
e sua integração num in-
ventário dinâmico onde se
inclui, na categoria de relevo
e drenagem fluvial no Maciço
Ibérico Português, os "mean-
dros do rio Zêzere".
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reconquista~--------------- ---------------------------------------------------
Cabrito Estonado eMaranho

29 de março de 2012

Festival com passeio
~

uarta edição do Fes-
tival Ga tronómico
o Cabrito Estonado

e do Maranho decorrerá em
Oleiros nos dias 31 de março,
1, 7 e 8 de abril. O Festival
tem oito restaurantes aderen-
tes, a saber: Casa Peixoto,
Encosta do Sol (Orvalho),
Ideal, Maria Pinha, O Car-
teiro, Prontinho, Regional e
Slide (ponte de Cambas).

Associado ao Festival
surgem várias atividades, das
quais se destaca o Pas eio
Pedestre Rota do Cabrito,
promovido pela associação
Pinhal Total realiza, no pró-
ximo dia 1 de abril o seu
5. o passeio pedestre, este

Durante quatro dias o cabrito será rei em Oleiros

ano com o nome "Rota do
Cabrito" .
. O Festival surge também

as ociado à Semana Santa,
pelo que constitui uma boa
oportunidade para se visitar

o concelho de Oleiros, o qual
tem uma grande tradição na
promoção daquela quadra.
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organização exemplar, o estádio de Shimabara recebeu mais de 600 delegados 
oriundos de 31 países para discutir o tema principal "Património da Terra e 
Desenvolvimento Sustentável". O Geopark Naturtejo, através do géologo 
Carlos Neto de Carvalho, conjuntamente com Hiroko Kageyama, presidente de 
uma associação internacional de beneficência, apresentou o projecto 
"Terra.Cittá" de apoio às vítimas do desastre nuclear de Fukushima ocorrido 
em Março do ano passado. Este projecto de cooperação internacional, que 
envolve o Município de Idanha-a-Nova e o Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, irá promover a instalação de famílias de agricultores japoneses na 
Várzea, fomentando a produção e exportação de produtos que actualmente 
não podem ser produzidos na região de Tohoku por contaminação radioactiva 
dos solos. Os resultados deste projecto de solidariedade reverterão para a 
reabilitação das áreas destruídas e para a mitigação do sofrimento que atingiu 
esta região do Japão, prestando particular atenção às crianças e jovens, que 
já este verão participarão num campo de férias em Idanha-a-Nova. 
Em Portugal existem actualmente dois geoparques inscritos na Rede Global de 
Geoparques, desenvolvendo-se no presente a candidatura da Região Autónoma 
dos Açores e do Município de Macedo de Cavaleiros. O mais recente projecto 
de geoparque para Portugal fez-se representar no Japão pelo Presidente da 
Câmara de Macedo de Cavaleiros, Beraldino Pinto, e pelo Deputado do 
Governo Adão Silva. 
Como resultado do trabalho realizado na V Conferência Global de Geoparques 
da UNESCO foi formalizada a "Declaração de Unzen" que aponta como 
directrizes a consulta da UNESCO aos seus Estados Membros para incrementar 
a cooperação entre a UNESCO e a Rede Global de Geoparques e a análise do 
estabelecimento já no próximo ano de um Programa ou Iniciativa UNESCO 
para geoparques, à semelhança do que já acontece para os Sítios Património 
da Humanidade e para as Reservas da Biosfera 
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I.os
Festival da Paisagem
mostrageomonumentos
o Fe tival da "Pai agem no
Geopark Naturtejo, integrado
na Semana Europeia dos
Geoparque .decorre este ano
de 19 de maio a 24 de junho.

esta edição é dada particular
atenção a uma da pai agens
meno conhecidas deste terri-
tório: o e paços mineiro .da
Idade do Ferro à década de es-
enta do éc. XX.Vário even-

to destacam a importância da
geodíver idade e dos recursos
minerais da região para a cons-
trução da socicdad ao longo
dos tempo .Assim.em Oleiro ,
no dia 2 de junho é inaugurada
uma expo ição original no Po -
to d Turi mo de Oleiro obre
o património geomineiro do
concelho, à qual e a socia a
apre entação de um trabalho
de inve tigação obre as Mi-
nas das Fragas do Cavalo, in-

c1uindoo documentário "OlUO
Negro": a outra face. Aprovei-
tando e ta expo íção e no âm-
bito dos programas educativos
para e colas, decorre a 5 e 12
de junho a atividade "Os mai
novo voltam ao tempo do
Volfrârnio", de tinada ao alu-
nos da E cola Bá ica do
Concelho e na qual vão er re-
alizado workshop sob o tema
da minas e dos minerai .

No que e refere ao pe-
destria-nismo, a 26 d maio
dá- e uma das maiore con-
centraçõe regionais, a e -
panto a GEOrota do Orvalho,
sempre com muita urprc-
a . Já a 3 de junho, tem lu-

gar o VI "Trilhos do E treito",
por terra onde futuramente
erá írnplementado o primei-

ro lnternational Apalachian
Trai! ibérico.
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~beira reconquista-------------------------------------- -------------------------------------
Documentário estreia dia 2 de junho

Ouronegro em Oleiros

a

A autarquia organiza uma visita às antigas minas

O d o c u m e n t á r i o As Minas do Cavalo fo-
"Ouro Negro: a ram registadas a 28 de Abril
outra face" vai ser de 1910, sendo que duas

apresentado dia 2 de junho, concessões existente, Fragas
pela 19HOO,no auditório da n." I e Fragas n.02, funciona-
Casa da Cultura de Oleiros. ram no seu apogeu até 1920,
A iniciativa surge integrada cruzando-se a ua hi tória
no Festival da Paisagem com a das grandes Minas da
Oleiros 2012. Pana queira. Ne a época,

O documentário produ- a atividade foi suspensa por
zido pela Naturtejo, com o falta de trabalhadores, baixa
apoio da Câmara de Oleiros, cotação do volfrâmio e con-
foi totalmente filmado no sequente baixa procura.
concelho de Oleiros e teve a O documentário surge
participação de intervenien- como um regresso ao passa-
tes locais. O filme realça a do, mas também como mais
exploração de volfrâmio no um contributo para a história
concelho, mais precisamen- do concelho.
te, nas Minas das Fragas do Para além do documentá-
Cavalo. rio, a autarquia tem agendada,

para o dia 17 de junho, uma
visita temática às minas das
Fragas do Cavalo. Com uma
duração prevista de 3 horas,
esta será uma oportunida-
de única de visitar o local,
acompanhado de especialis-
tas das mais variadas áreas e
de alguns dos intervenientes
que viveram os tempos da
exploração de Volfrâmio
no concelho de Oleiros. A
participação nesta atividade
é gratuita e a Câmara Muni-
cipal disponibiliza transporte
até ao local.

A partida está prevista
para a 10 hora , em fren-
te à Câmara Municipal de
Oleiros e os interes ados em

participar deverão proceder
à sua inscrição no Posto de
Turismo de Oleiros ou pelo
telefone 272 681 008.

Entretanto, a autarquia
de Oleiros tem patente de 2
a 30 de junho, no Posto de
Turismo de Oleiros, a exposi-
ção "Património Geomineiro
de Oleiros, numa produção
conjunta o Geopark Natur-
tejo. Esta mostra pretende
divulgar a atividade mineira
no concelho, a qual se centra-
lizou em Álvaro (exploração
de Estanho), Borralhal (ex-
ploração de Cobre) e Fragas
do Cavalo (exploração de
Volfrâmio ).
JC/IM
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Oleiros - «Festival da Paisagem» dedicado ao 
património geomineiro
O festival, no âmbito da Semana Europeia de Geoparques, vai decorrer na vila de Oleiros de 26 de Maio a 17 de 
Junho, sendo que algumas iniciativas abrangem também o concelho vizinho de Proença-a-Nova. O tema central da 
edição de 2012 é o «Património Geomineiro de Oleiros». Exposições, documentários, visitas temáticas e passeios 
pedestres são algumas das actividades previstas.

Café Portugal | quinta-feira, 10 de Maio de 2012
 
Em 2012 o certame dará particular importância aos espaços mineiros da região abarcada pelo Geopark Naturtejo e que vão da Idade do 
Ferro (que começa na Europa em 1200 a.C.), até à década de 70 do séc. XX. 
 
Neste âmbito, irá decorrer, a 17 de Junho, uma visita temática às minas de volfrâmio das Fragas do Cavalo, registadas a 28 de Abril de 1910, e situadas no concelho de Oleiros. 
 
O «Festival da Paisagem» inicia-se com o «Festival da Cereja de Montes da Senhora», a 19 e 20 de Maio, uma feira de sabores e festa de sons, no concelho de Proença-a-Nova. 
 
Destaque, a 2 de Junho, para a exibição do documentário «Ouro negro: a outra face», filmado em Oleiros e que espelha a actividade mineira da região. 
 
Estará igualmente patente, no Posto de Turismo de Oleiros, a exposição «Património Geomineiro e Oleiros», de 2 a 30 de Junho. 
 
Entretanto, a 26 de Maio realiza-se a 7.ª GeoRota do Orvalho e o Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova organiza a «Rota da Biodiversidade em BTT». Já a 3 de Junho, o dia irá ser 
dedicado ao 6.º Passeio pedestre «Trilhos do Estreito». 
 
Mas há também actividades a pensar nos mais novos e nas escolas da região. A 6 de Junho realiza-se uma visita entre o Centro de Ciência Viva da Floresta e o geomonumento das 
Portas de Almourão (ambos em Proença-a-Nova) e, entre 7 e 9 de Junho, irá realizar-se a iniciativa «3 dias a aprender no Geopark», onde os estudantes podem percorrer inúmeros trilhos 
pedestres em contacto constante com a Natureza. 
 
O «Festival da Paisagem» realiza-se no âmbito da Semana Europeia de Geoparques, que vai decorrer em simultâneo nos 50 geoparques da Europa e é organizado pela Câmara de 
Oleiros e pelo Geopark Naturtejo. 
 
O Geopark Naturtejo é composto pelos municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão e está integrado na Rede Mundial de 
Geoparques, criada em 2004 pela UNESCO e à qual aderiu em 2006. 
 
 
Local:  Oleiros e Proença-a-Nova 
Horários:   
Links:  Programa  
Contactos:  Telefs: 272 680 130 
E-mail: geral@cm-oleiros.pt 
 
Observações  
 

   

Curtir 34 pessoas curtiram isso.
34
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Recorra ao nosso motor de busca e encontre 
mais rapidamente a notícia que procura.

Região País Europa Mundo Economia Educação Cultura Desporto

Partilhar:
« voltar

Região
 

Geopark Naturtejo: Espaços mineiros são tema do 
Festival da Paisagem

Fundão: Peraboa promove colheita da Cereja 
durante o aniversário do Museu do Queijo.

Idanha-a-Nova: Escola Superior de Gestão 
promove Encontro com Chefs de Cozinha

Castelo Branco: Escola Superior de Tecnologia 
promove 2ª edição da Feira de Emprego

Castelo Branco: Escola Amato Lusitano chega às 
bodas de ouro

País
 

“Chegou momento da verdade para PSD e CDS 
mostrarem se estão do lado do crescimento”

Fundações: Avaliação pronta em junho para 
avaliação política - Hélder Rosalino

SCUT: Passos Coelho diz que a sociedade civil 
tem capacidade de tomar as iniciativas que 
entender

Pacheco Pereira: História política contemporânea 
"mora" na casa da Marmeleira

Pingo Doce: Investigação da ASAE concluída até 
ao início da próxima semana - inspetor-geral

Europa
 

Cimeira Ibérica: Governos de Passos e Rajoy 
reúnem-se hoje com crise, transportes e energia 
na agenda

França: Hollande reúne-se com Merkel um dia 
depois da tomada de posse

Mundo
 

Carolina do Norte aprova proibição de casamento 
homossexual

Surf: Praia do Norte (Nazaré) premiada com o 
"óscar" de Maior Onda do Ano

Região

Geopark Naturtejo: Espaços mineiros  são tema do Festival da Paisagem
Diario Digital Castelo Branco/Lusa | 2012-05-09 15:43:00

Os espaços mineiros são este ano o tema 
central do Festival da Paisagem 2012, que se 
realiza no território do Geopark Naturtejo, entre 
o próximo sábado, 12 de maio, e 24 de junho.

Diversas festas tradicionais – a par com 
novas iniciativas - compõem este ano o 
cartaz do festival, que destaca visitas e 
exposições sobre espaços mineiros do 
território, da Idade do Ferro à década de 
1960.

As atividades destacam ainda a importância atual da exploração dos granitos de 
Alpalhão e de Alcains.

No dia 02 de junho é inaugurada uma exposição no Posto de Turismo de Oleiros 
sobre o património geomineiro do concelho, à qual se associa a apresentação de 
um trabalho de investigação sobre as Minas das Fragas do Cavalo, incluindo o
documentário "Ouro Negro: a outra face".

A exposição em Oleiros e outra patente no Centro Cultural de Idanha-a-Nova, 
intitulada "Quando a gente andava ao Menério", vão servir para promover 
atividades pedagógicas com escolas da região.

Além da temática mineira, o cartaz abraça o Festival da Cereja de Montes da 
Senhora, em Proença-a-Nova, no próximo sábado, enquanto para dia 26 de maio 
estão agendados a concentração de pedestrianismo GEOrota do Orvalho e o III 
Festival das Flores da Aldeia de Santa Margarida, Idanha-a-Nova.

O Festival da Paisagem integra a Semana Europeia de Geoparques 2012, que vai 
decorrer em simultâneo nos 50 geoparques da Europa.

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional é composto pelos municípios de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão.

Está integrado na Rede Mundial de Geoparques, criada em 2004 pela UNESCO e à 
qual aderiu no ano de 2006.

Tem por objetivo valorizar os locais "que agem como testemunhos chave da 
História da Terra, fomentando o emprego e promovendo o desenvolvimento 
económico regional".
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Questionário

Novo Código do Trabalho. Concorda com a atual 
alteração que, segundo o governo, pretende centrar 
atenções nos trabalhadores e não no posto de trabalho? 
 

 SIM

 NÃO

 É-ME INDIFERENTE 

 NÃO SEI

 
Votar     Resultados  

Curso Electromecânico
Define o teu futuro profissional. Aposta num Curso Industrial Já!

www.MasterD.pt/CursoElectromecanico
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França: François Hollande toma posse a 15 de 
maio - Eliseu

Grécia: Partidos que formam Governo de 
coligação perdem maioria no Parlamento

França: François Hollande eleito com 51,67% - 
resultados oficiais

Pintura: “O Grito” de Munch arrematado por 
recorde mundial de 119,9 milhões de dólares

Gastronomia: Entrada de restaurante português 
para os 50 Melhores do Mundo

Milionário pediu a empresa chinesa para construir 
nova versão do Titanic

Economia
 

Feriados: Redução é "regresso ao feudalismo" 
para "reduzir rendimentos dos trabalhadores" - 
líder da CGTP

Banca: Administração do BCP propõe redução do 
capital social para metade

"Estamos confiantes sobre a evolução orçamental 
de Portugal" - Nuno Amado

Construção: Empresários reúnem-se hoje para 
defender medidas de exceção para o setor

Ouro: Duas novas lojas abriram por dia no 1.º 
trimestre deste ano

Educação
 

Educação: Mais de cem mil alunos fazem hoje 
provas de aferição de Língua Portuguesa

Castelo Branco: Agrupamento de Escolas em 
grande destaque e alunos vencem batalha do 
conhecimento

UBI: Faculdade investiga causas genéticas da 
Diabetes

Castelo Branco: Alunos de moral assinalaram dia 
da mãe no Lugar dos Afetos

UBI vai abrir parque tecnológico na área da saúde 
e medicina até final do ano

Cultura
 

Vila de Rei: “A História da Bela Serrana” em 
exposição no Museu Municipal

Castelo Branco: As mulheres na República 
apresentadas em livros infantis

Castelo Branco: Ana H. del Amo em exposição

Castelo Branco: Dryads Duo apresenta-se hoje à 
noite no conservatório Regional

Castelo Branco: “Sonho Republicano” apresentado 
em livro 5a-Feira na Biblioteca Municipal

Desporto
 

Golfe: Manuel Agrellos reeleito presidente da FPG 
em eleições concorridas

Judo : Atletas albicastrenses trazem medalhas de 
Ouro e Prata do Campeonato Nacional

Sporting da Covilhã e Belenenses empatam sem 
golos

Benfica e Castelo Branco vence Pombal e está 
quase na 2ª divisão

Sporting da Covilhã - Nascimento confia na "raça e 
espírito de sacrifício" de um plantel muito 
desfalcado

Agenda
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Sem agendamentos para o dia 09-05-2012
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