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Geo-Histórias dos nossos lugares e gentes: Sarnadas de Ródão

Entre Vila Velha de Ródão e Castelo Branco, em suave e extensa lomba limitada pelo
Vale do Morgado, a ocidente, e a falha tectónica feita Vale do Feito, localiza-se Sarnadas
de Ródão. É a maior das sete povoações situadas entre os rios Ocreza e o Ponsul,
totalizando num território com 59,83km2 apenas 637 habitantes.
Sarnadas tem a sua origem na Fonte Boa. Há quem refira que o topónimo esteja
relacionado com a qualidade salutífera das suas águas para a cura de doenças de pele.
Outros, porém, atribuem a sua origem às terras bravias e incultas, onde só medra a
esteva, que ocupa. O que é certo é que a história de Sarnadas depende das suas fontes.
Veja-se a Fonte da Rua Nova, onde se perpetua uma história dramática de amor. Esta
história de água é agora contada no novo percurso pedestre que interliga os seus
monumentos. Numa terra de trabalho, onde as principais actividades económicas se
centram na agricultura, na olivicultura e na silvicultura, não se esperam outros motivos
de visita que não estejam relacionados com este dia-a-dia de aceso labor. O Museu do
Azeite ocupa lugar de destaque no centro de Sarnadas de Ródão. Mas valeria a pena
fazer um roteiro pelo azeite através dos lagares do passado e que ainda existem nas
vizinhas Carapetosa e Cebolais de Baixo. A não perder é também o Forno Comunitário
de Amarelos, que continua a fazer diariamente a tradicional e deliciosa tigelada, entre
outras doces iguarias. Um pouco mais de persistência por caminhos de terra, e muitos
eucaliptos depois, iremos encontrar o vale profundo do Ocreza, que ainda viceja belos
recantos naturais para passeio ou pescaria certa.
Mais uma vez, a aposta no turismo em espaço rural, onde a arquitectura tradicional em
xisto ainda conserva excelentes exemplos, encontraria nestas aldeias e lugares de
Sarnadas de Ródão a proximidade com Castelo Branco e excelentes acessibilidades,
que passam pelo comboio, pela via rápida IP2 e pela auto-estrada A23. Vale a pena
olhar para o exemplo da Herdade da Tojeira. Produzindo hoje produtos biológicos de
elevada qualidade que chegam a Lisboa, apostou em tempos no Centro de Estudos de
Novas Tendências Artísticas que criou novas e interessantes dinâmicas na região.
Localizada num acolhedor espaço de silêncios naturais, a Herdade da Tojeira mostra um
grande potencial para o turismo de bem-estar, ao qual se pode aliar a agricultura
biológica, a gastronomia saudável e os longos passeios a pé ou de bicicleta.
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ACTIVIDADES DO MÊS

6 a 8 de Fevereiro – III Meeting Internacional de Orientação em Idanha-a-Nova. A Câmara Municipal de
Idanha-a-Nova, a Associação dos Deficientes das Forças Armadas e a Federação Portuguesa de
Orientação organizaram o 3º Meeting Internacional de Idanha-a-Nova, com o apoio do Geopark
Naturtejo. O evento é pontuável para o Ranking da Taça de Portugal 2015 e para o World Ranking Event
(WRE). É constituído por duas provas, uma de distância média no sábado pontuável para o WRE e uma de
distância longa no domingo. Ambos os percursos realizaram-se em Cidral, Monsanto. Extra-competição
decorreu no sábado uma prova de sprint noturno na parte histórica da vila de Idanha-a-Nova. A sexta-
feira foi dedicada à realização do percurso de preparação dos atletas ("model event") que normalmente
antecede a competição. O evento insere-se na estratégia do Projeto Taejo Internacional, dinamizado com
o apoio da União Europeia e co-financiado pelo FEDER e POCTEP 2007-2013.

7 a 8 de Fevereiro – Fam Trip para o operador espanhol Cies Viajes. Dois dias em pleno foram
organizados para 45 delegados espanhóis experienciarem um pouco do Geopark Naturtejo. A Cies Viajes
visitou as aldeias históricas de Monsanto e de Idanha-a-Velha e terminou com uma viagem através do
Parque Icnológico de Penha Garcia.

14 a 15 de Fevereiro – Festival do Azeite e do Fumeiro de Proença-a-Velha estimula
produção e consumo de produtos locais. O Festival do Azeite e Fumeiro regressa a Proença-a-
Velha no fim-de-semana do carnaval com um "cardápio" composto pelos melhores sabores da região, os
saberes mais tradicionais e muita animação musical e cultural. A promoção, divulgação e comercialização
do afamado azeite e do fumeiro e enchidos de forte tradição local são o principal objetivo da 13ª edição
deste festival, levado a cabo pela Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e a Junta de Freguesia de Proença-
a-Velha, com apoio do Geopark Naturtejo.
A animação musical foi garantida por grupos tradicionais do concelho e um leque diversificado de artistas
convidados. O evento, que decorre junto ao Núcleo Museológico do Azeite, contou ainda com dezenas de
expositores de produtos regionais, tasquinhas, animação infantil, arruadas, workshops temáticos, cozinha
ao vivo, demonstrações da produção de enchido tradicional e o 7º Passeio de BTT "Rota do Azeite".

20 de Fevereiro – Programa educativo entre os Fósseis de Penha Garcia e os Barrocais de
Monsanto.



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.

20 de Fevereiro – Programa educativo entre os Fósseis de Penha Garcia e os Barrocais de
Monsanto. A Saída de Campo “Os Fósseis de Penha Garcia e os Barrocais de Monsanto” foi destinada a
alunos da Escola Secundária Campo Melo, da Covilhã. Esta actividade decorreu no âmbito das disciplinas de
Biologia e Geologia e Educação Física e destinou-se a 42 alunos e 4 professores do 10º Ano de escolaridade.
Os monitores desta saída de campo foram Manuela Catana e Hugo Oliveira.

24 de Fevereiro – Programa educativo “Os Fósseis de Penha Garcia e os Barrocais de
Monsanto” destinada a alunos da Escola Secundária da Lousã.. Nesta aula de campo
participaram 44 alunos e 3 professores do 10ºAno de Escolaridade. A actividade decorreu no âmbito da
disciplina de Biologia e Geologia. Os monitores foram Hugo Oliveira e Manuela Catana.

25 de Fevereiro – Alunos do Agrupamento de Escolas de Idanha-a-Nova premiados com
visita ao Parque Icnológico de Penha Garcia. As actividades decorreram no âmbito do Projeto “A
minha turma é a melhor da Escola” dinamizado pela Psicóloga e pela Assistente Social do Agrupamento
de Escolas. Os alunos premiados pela Direcção da Escola com o passaporte para participarem
gratuitamente nas actividades foram alguns alunos do 5º e 6º Anos de escolaridade, num total de 33. Os
desportos de aventura realizados no vale do Ponsul foram escalada, rappel, zarabatana e tiro com arco. Os
desportos de aventura estiveram a cargo da Empresa Vila Fraga e os monitores da aula de campo foram
Hugo Oliveira e Manuela Catana. Este foi um prémio bem lúdico-pedagógico oferecido pela escola ao seus
alunos.



25 de Fevereiro a 1 de Março – Geopark Naturtejo na Bolsa de Turismo de Lisboa. O stand do
Geopark Naturtejo da Meseta Meridional foi um dos grandes destaques da Bolsa de Turismo de Lisboa
(BTL), onde recebeu com animação cultural e gastronómica muitos dos milhares de visitantes que
passaram pela maior feira de turismo portuguesa. Uma das grandes novidades da BTL foi a apresentação
das novas rotas por todo o território do primeiro geoparque português reconhecido pela UNESCO. Os
programas para 2015 estão distribuídos pelos segmentos História e Património, Natureza, Desporto e
Aventura, e Bem-Estar e Cultura, introduzindo mais atividades inovadoras e experiências de turismo únicas.
As propostas turísticas abrangem os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-
Nova, Vila Velha de Ródão e ainda Penamacor, antecipando o que se espera que venha a ser o alargamento
do Geopark Naturtejo a este município. Para o presidente da Naturtejo, E.I.M., Armindo Jacinto, as novas
rotas “juntam-se aos restantes bons motivos para visitar o Geopark Naturtejo”, reforçando um conjunto de
programas que vai ao encontro do melhor do território. Durante cinco dias, o stand do Geopark Naturtejo
recebeu a visita de inúmeros empresários do sector turístico e de público interessado em conhecer melhor
as propostas do território. Entre muitas personalidades, destaque-se a visita do Primeiro-Ministro, Pedro
Passos Coelho. O stand foi ainda palco da apresentação oficial da inauguração do Trilho Internacional dos
Apalaches português, a qual terá lugar no concelho de Oleiros, no dia 28 de março. Durante a BTL, um grupo
de elementos da Companhia de Teatro Viv´Arte, vestidos com trajes da Idade do Ferro, promoveram no
recinto este novo produto turístico. A mesma companhia de teatro levou ainda os visitantes a viajar até à
época medieval, com entusiasmantes recriações históricas do universo dos Templários. Foi ainda possível
degustar alguns dos melhores produtos gastronómicos do território, com particular ênfase para o Cabrito
Estonado de Oleiros. Após participação no passado mês de janeiro na FITUR – Feira Internacional de Turismo
de Madrid, e agora na BTL, o Geopark Naturtejo continuará divulgar as novas rotas junto de vários
operadores turísticos e em feiras de turismo, como na ITB, em Berlim, já de 4 a 8 de março.



TV & Rádio

J2 de Fevereiro (Beira Baixa TV) – Ministro da Economia e Fado no espaço Naturtejo
– Geoparques na Feira Internacional de Turismo de Madrid
6 de Fevereiro (Beira Baixa TV) – Ultra-maratona Trans Pangea em Vila Velha de
Ródão
6 de Fevereiro (Beira Baixa TV) – Geopark Naturtejo presente na Feira da Caça e do
Turismo de Macedo de Cavaleiros - Os quatro geoparques portugueses estiveram
juntos
25 de Fevereiro (SIC TV Jornal da Noite) – Feira de Turismo de Lisboa

Jornais & www

Janeiro-Fevereiro (Jornal de Oleiros) – Trans Pangea Challenge em Oleiros em Abril
Janeiro-Junho (EGN Newsletter) – Geoparques globais Naturtejo e Tianzhushan
envolvidos em projecto internacional para a interpretação do património geológico
do geoparque chinês
Fevereiro (Ensino Magazine) - Na Futurália e Qualific – Naturtejo e Magazine
sorteiam fins-de-semana
Fevereiro (Raiano) – 3ª Feira de Caça & Gastronomia
3 de Fevereiro (Povo da Beira) – Naturtejo coordena a participação – Geoparque na
Feira Internacional de Turismo de Madrid
3 de Fevereiro (Povo da Beira) – Produtos Terras de Idanha promovidos em Madrid
3 de Fevereiro (Povo da Beira) – Concelho no centro das atenções do Trans
Pangaean Challenge
4 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Naturtejo coordena participação dos
geoparques na FITUR
4 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Fado marcou presença no stand dos
geoparques na FITUR
4 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Produtos Terras de Idanha promovidos em
Madrid
4 de Fevereiro (Gazeta do Interior) – Festival do Azeite e Fumeiro anima Proença-a-
Velha no fim de semana de Carnaval
5 de Fevereiro (Reconquista) – Geopark marcou presença na Fitur
5 de Fevereiro (Reconquista) – Concurso Escolar e Saída de Campo – A água que nos
une está de volta
6 de Fevereiro (BeiraNews) - Vila Velha de Ródão acolhe Ultra-maratona Trans-
Pangea em Abril
6 de Fevereiro (Diário Digital) - Geopark Naturtejo presente na Feira da Caça e do
Turismo de Macedo de Cavaleiros
8 de Fevereiro (BeiraNews) - Geoparque Naturtejo presente na Feira da Caça e do
Turismo em Macedo de Cavaleiros

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA



Jornais & www

J10 de Fevereiro (Povo da Beira) - Geopark Naturtejo marcou presença na Feira
Internacional de Turismo de Madrid
10 de Fevereiro (Povo da Beira) - Ultra-maratona Trans-Pangea no concelho de Vila
Velha de Ródão
11 de Fevereiro (Gazeta do Interior) - Feira da Caça  e Turismo em Macedo de
Cavaleiros – Naturtejo participa em iniciativas com outros geoparques
11 de Fevereiro (Gazeta do Interior) - Ultra-maratona Trans-Pangea em Vila Velha
de Ródão
12 de Fevereiro (Reconquista) - Azeite e Fumeiro em Proença-a-Velha – Festival
promove produtos regionais
12 de Fevereiro (Reconquista) - Trilho promovido em Madrid – Apalaches na Fitur
17 de Fevereiro (Povo da Beira) - Ministro da Economia interessa-se pelo Cabrito
Estonado
17 de Fevereiro (Povo da Beira) - Proença-a-Velha – Fim-de-semana dedicado aos
produtos locais
17 de Fevereiro (Reconquista) - Festival promove produtos locais – Festa na aldeia
do azeite e fumeiro
22 de Fevereiro (BeiraNews) - Geopark Naturtejo lança novas rotas na Bolsa de
Turismo de Lisboa
23 de Fevereiro (Diário Digital) - Geopark Naturtejo lança novas rotas na Bolsa de
Turismo de Lisboa
25 de Fevereiro (Gazeta do Interior) - Geopark Naturtejo lança novas Rotas na BTL
25 de Fevereiro (Reconquista) – Câmara quer apresentar proposta ainda este ano –
Penamacor identifica património geológico
25 de Fevereiro (Reconquista) – Região mostra-se na BTL
24 de Fevereiro (www.europeangeoparks.org) – Geoparks Newsletters – Cruziana
26 de Fevereiro (Reconquista) – Penamacor – Concelho avança com a candidatura
ao Geopark
27 de Fevereiro (Suplemento BTL do Diário de Coimbra) – Naturtejo apresenta
novas rotas para potenciar turismo

IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA



DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO

- Rotas pelo Geopark Naturtejo da Meseta Meridional: Naturtejo, E.I.M. (brochuras
em inglês, português e castelhano)

- GR38 Rota Muradal-Pangeia (Trilho Português dos Apalaches). Câmara Municipal
de Oleiros (folheto em português)

- Rede Global de Geoparques (brochura em português)

- Mapa Turístico da Euroregião Alentejo.Centro.Extremadura (EUROACE). Gobierno de
Extremadura (em português e espanhol)stico por Terras Raianas Natureza (brochura
em português, castelhano e inglês)
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Visite o Geopark Naturtejo em:
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