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O território é aqui baixo, ermo e árido. São Pedro de Esteval é uma cunha de xisto e grauvaque 
no sentido do Tejo com 60,96km2, limitada a Oeste pela muralha natural quartzítica da Serra 
das Águas Quentes, e a leste, pela trincheira quase rectilínea do vale do Ocreza. A natureza é 
aqui agreste, vestida de estevas porque mais o solo não dá. Aqui se cultivou centeio, 
permanecem as heroicas oliveiras que produzem um excelente azeite. Neste solo que quase 
não existe pouco cresce para alimentar ovelhas e produzir mel. A aldeia e 13 lugares 
distribuem-se pelo estéril, eram 527 pessoas no total e agora muitas menos. A paisagem 
natural e cultural é de xisto. Aqui foi descrita no final da década de noventa a Unidade de S. 
Pedro do Esteval, uma formação rochosa com mais de 1000 m de espessura, que se destaca 
pelas bancadas de metagrauvaques, às quais aparecem subordinadas camadas mais 
xistentas numa organização que está associada à deposição de sedimentos ao longo dos 
taludes continentais, em meio marinho profundo. Mas estas condições, profundamente 
diferentes das que vemos hoje em dia em S. Pedro do Esteval, deram-se há mais de 580 
milhões de anos. Toda a sequência de origem sedimentar, datada do Neoproterozóico, 
aparece bem exposta no vale do Ocreza até à barragem do Fratel. Por entre estas rochas 
permaneceram águas que se enriqueceram de minerais dissolvidos. A Fonte da Fadagosa é 
uma destas nascentes reconhecidas há séculos pelas suas propriedades terapêuticas. Está na 
continuidade da linha de fractura que alimenta as mais famosas captações da Ladeira de 
Envendos, bem como as suas, termas, no vizinho concelho de Mação. Ali bem próximo fica a 
também famosa ponte de S. Pedro do Esteval/Ladeira, talvez de origem romana, uma 
construção em xisto que poderá remontar ao período romano.
S. Pedro de Esteval é terra de silêncios. Na primavera, vale a pena recorrer os vales do Ocreza 
e de Pracana, seja através do percurso pedestre Rota dos Estevais, seja através dos caminhos 
que conduzem aos antigos moinhos e que nos levam também a descobrir a Arte Rupestre do 
Vale do Tejo. O turismo náutico teria condições para se afirmar no vale do Ocreza e os 
percursos pedestres poderiam acompanhar os meandros da Ribeira de Pracana até este rio, 
em busca da arte rupestre partilhada com Mação. Por ora existe um deserto caído no 
esquecimento, que as palmeiras que ombreiam a Igreja Matriz parecem querer materializar.
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ACTIVIDADES DO MÊS

 

2 de Fevereiro – Celebração dos 20 anos do Centro Cultural Raiano. O Centro Cultural Raiano é uma referência 
regional na divulgação cultural e do património regional. É também a casa do Geopark Naturtejo desde 2004. 
Este ano celebrou 20 anos com um evento descentralizado que contou com a presença do Ministro da Cultura, 
Manuel Caldeira Cabral, assim como por muitos políticos regionais e locais, que foram recebidos por Armindo 
Jacinto, presidente do Município de Idanha-a-Nova. O evento iniciou-se na Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha, 
na antiga Casa Marrocos, com a assinatura do Memorando de Entendimento entre o estado português, Turismo 
de Portugal e Município de Idanha-a-Nova, para requalificação e aproveitamento turístico da Casa Marrocos ao 
abrigo do Programa  REVIVE. Mais tarde, no salão nobre da Câmara Municipal foi apresentado o Programa de 
Salvaguarda dos Mistérios da Páscoa em Idanha e do pedido de registo na lista das melhores práticas de 
salvaguarda do património cultural imaterial da UNESCO. O Jantar foi oferecido aos convidados no Restaurante 
Pedagógico da Senhora da Graça e, finalmente houve espectáculo de dança no Centro Cultural Raiano.

3 - 18 de Fevereiro – Curso de Formação Acreditada para professores “O Geopark Naturtejo – Geopark 
Mundial da UNESCO como recurso educativo”
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3 - 18 de Fevereiro – Curso de Formação Acreditada para professores “O Geopark Naturtejo – Geopark 
Mundial da UNESCO como recurso educativo”. A segunda sessão deste Curso de Formação no Geopark foi 
teórico-prática e decorreu na Escola Secundária Nuno Álvares (sede do CFAE). Nela foram abordados os temas: 
Geodiversidade, Património Geológico, Biodiversidade e património histórico-cultural do Geopark Naturtejo; 
Programas educativos e recursos educativos do Geopark Naturtejo, para escolas; Programas educativos e 
recursos educativos de outros membros da Rede Global de Geoparques da UNESCO. Na terceira sessão 29 
professores de várias disciplinas, participantes do Curso de Formação Acreditada, dos Agrupamentos de Escolas 
de Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e Sertã realizaram um passeio de barco no Rio Tejo que 
permitiu um maior conhecimento sobre o Terraço da Foz do Enxarrique, sobre a formação do Sinclinal de Vila 
Velha de Ródão e a observação de algumas das aves presentes neste Monumento Natural, designadamente a 
cegonha negra e os grifos. De seguida, os professores visitaram o jardim da Casa das Artes e Cultura do Tejo 
(CACTEJO), onde se encontram os Troncos Fósseis. Durante a tarde, os professores visitaram o Parque Icnológico 
de Penha Garcia, percorrendo a Rota dos Fósseis. A formadora desta actividade foi Manuela Catana.

4 de Fevereiro – Programa Rota dos Fósseis. Um grupo de 13 pessoas que participaram no EIMAD – Encontro de 
Investigação em Música, Artes e Design promovido pela Escola Superior de Artes de Castelo Branco realizaram 
um passeio pela Rota dos Fósseis, passaram pelo Forno Comunitário onde tiveram uma prova de bolos regionais 
e terminaram com um almoço regional num restaurante no espaço da 4.ª Feira de Caça e Gastronomia das 
Termas de Monfortinho. O grupo foi acompanhado pelo Guia Jorge Costa da empresa ActiGeo.

4 e 5 de Fevereiro – Feira da Caça e da Gastronomia nas Termas de Monfortinho. A quarta edição da Feira de 
Caça & Gastronomia das Termas de Monfortinho, no concelho de Idanha-a-Nova, realizou-se com um vasto 
cartaz em torno da caça, do turismo e da gastronomia. Com transmissão em direto pela TVI (no domingo), o 
certame teve mais de 50 stands de caça, dezenas de expositores de produtos regionais, montaria, tiro 
desportivo, live cooking e tasquinhas de pratos de caça, e muita animação musical. Os visitantes poderam ainda 
contar com demonstrações de caça, exposições caninas e concursos temáticos. Em paralelo decorreu o 
Seminário “Caça: Sustentabilidade, Desenvolvimento Rural e Gastronomia”, com a presença do Secretário de 
Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira. Destaque ainda para o Concurso de Pratos 
Gastronómicos de Caça. A 4.ª Feira de Caça & Gastronomia é uma organização conjunta do Município de Idanha-
a-Nova e da União de Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo, que contou com o apoio e presença 
activas do Geopark Naturtejo, em stand partilhado com a Federação Portuguesa de Turismo Rural.

5 de Fevereiro – Percurso pedestre na Rota do Erges. O passeio pedestre Rota do Erges volta a convidar para 
uma descoberta a Termas de Monfortinho, integrando a quarta edição da Feira de Caça & Gastronomia. Dezenas 
foram os participantes que percorreram as paisagens naturais e romanizadas, mais tarde romantizadas com a 
presença de relevantes nascentes naturais, deste oásis da raia.
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6 de Fevereiro – Visita da equipa técnica do projecto de Geoparque Estrela. A equipa técnica do vizinho 
projecto de Geoparque Estrela passou um dia no território do UNESCO Geopark Naturtejo. Tiveram a 
oportunidade de estar com o presidente do Geopark, Armindo Jacinto, nas instalações da Naturtejo em Castelo 
Branco. Mais tarde, com Carlos Neto de Carvalho e Manuela Catana, visitaram o Centro de Interpretação Terras 
d'Idanha e a empresa parceira Aromas do Valado em Segura, que apresentou a estratégia promocional 
associada ao Geopark Naturtejo. O grupo visitou ainda o Parque Icnológico de Penha Garcia e almoçaram no 
GeoRestaurante Petiscos & Granitos, nos píncaros do inselberg granítico de Monsanto. Por fim, foram recebidos 
no Orvalho pelas autoridades locais e por Paulo Brás, vereador do Turismo do Município de Oleiros e membro do 
conselho administrativo do Geopark Naturtejo. Aqui tiveram a oportunidade de finalizar no miradouro do 
Cabeço Mosqueiro, sobre as fragas que descem para o Zêzere, já bem perto dos limites do projecto de 
Geoparque Estrela

15 a 18 de Fevereiro – Geoprodutos promovidos na maior feira de produtos bio do mundo. O Geopark 
Naturtejo participou com o município de Idanha-a-Nova na Biofach 2017, no Centro de Exposições de 
Nuremberga (Alemanha), a maior feira de alimentos orgânicos e produção sustentável do mundo e na Vivaness 
2017, a maior feira de cosméticos e produtos de higiene biológicos da Europa e no “Olive Oil”, dedicado à 
exposição de azeites biológicos. Nesta feira todos os expositores presentes sujeitam-se a exigentes critérios de 
selecção. No certame, dedicado exclusivamente a profissionais estiveram presentes representantes de todos 
os sectores da indústria orgânica com novas produções, desenvolvimentos e inovações de produtos, num 
certame com cerca de 2500 expositores, onde marcaram também presença representantes políticos, 
organizações não-governamentais e comunicação social. Através da inovação e responsabilidade pretende-se 
o desenvolvimento de mercados regionais, num sector com impacto directo na sustentabilidade económica, 
ambiental e social. O certame permitiu divulgar produtos altamente qualificados, criar oportunidades de 
internacionalização e promover o Geopark Naturtejo como destino turístico de excelência. Estiveram presentes 
geoprodutos do Geopark Naturtejo, de produção biológica, como a Carne Geo do Prado, que conquistou os 
visitantes nos momentos de degustação, em parceria com cogumelos shitake, pão e vinho biológicos do 
território. 
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A geoempresa Aromas do Valado, presente na Vivaness, e com uma enorme aposta no mercado internacional, 
conta facturar 55 mil euros através dos importantes contactos ali estabelecidos. Por outro lado, através de 
contactos com fornecedores esta empresa local conseguiu baixar 30% os seus gastos. O Município de Idanha-a-
Nova apresentou ainda o programa Recomeçar, designadamente o pilar Idanha Green Valley, ligado ao 
conhecimento e inovação na ruralidade e o projeto Idanha Food Lab, uma aceleradora para a economia verde. A 
participação na Biofach foi ao encontro da aposta na produção biológica, num território de referência neste 
sector, com condições favoráveis e interesse crescente dos mercados..

23 de Fevereiro – Apresentação dos resultados de empresas certificadas pelo Geopark no fórum 
empresarial Idanha + Negócio III. No âmbito do Idanha + Negócio III,  fórum empresarial organizado pelo 
Município de Idanha-a-Nova na Escola Superior de Gestão, foram apresentados os resultados, testemunhos e 
mais valias no Mercado de Natal de Estrasburgo e na Biofach 2017, onde o GeoparK Naturtejo e alguns parceiros 
participaram. Relativamente ao Natal de Estrasburgo, foram vendidos 75 toneladas de produtos portugueses, 
nomeadamente 3 toneladas de enchidos, 2,5 toneladas de hortícolas, 40 mil pasteis de nata, 30 mil pães com 
chouriço, 3200 frascos de mel, 3000 litros de azeite, 1400 queijos e 2700 litros de vinho quente, os últimos dos 
nossos parceiros da Acha Doce Licores. Ana Paula Carvalho, responsável pela empresa, destacou a importância 
desta participação na promoção dos seus geolicores e outros produtos junto das comunidades portuguesas e o 
sucesso da inovadora receita de vinho quente que conquistou desde o primeiro dia os visitantes do mercado. A 
Acha Doce levou também para Estrasburgo o geovinho Súbito e as compotas da Geocakes. Quanto à 
participação na Biofach 2017, Arlindo Cardosa, responsável pela Nature Fields, salientou a enorme aceitação da 
Carne Geo do Prado, num público internacional tão especializado. A geoempresa Aromas do Valado esteve 
presente em ambos os certames, tendo efectuado inúmeros contactos empresariais, além da venda ao público 
no Mercado de Natal de Estrasburgo. Segundo Helena Vinagre, responsável da empresa, em 2017 já foi 
facturado no primeiro mês do ano, metade do valor esperado para todo o ano.
Neste fórum, os empresários conheceram também os apoios disponíveis no programa Centro2020, 
apresentados por Ana Abrunhosa, presidente da CCDR Centro, para empreendedores dos territórios de baixa 
densidade e do mundo rural e debateram desafios e oportunidades. Armindo Jacinto, Presidente da Câmara de 
Idanha-a-Nova e do Geopark Naturtejo, reforçou a importância da promoção conjunta para notabilizar e 
apresentar de forma competitiva e diferenciadora nos mercados nacionais e internacionais”.

24 a 26 de Fevereiro – Coro Misto da Beira Interior em residência artística O Coro Misto da Beira Interior fez 
residência artística em Idanha-a-Nova, o qual terminou com o concerto “La Renaissance”, no Centro Cultural 
Raiano.
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24 e 25 de Fevereiro – Congresso Internacional de Turismo Sustentável em Penamacor. A Conferência 
Internacional de Turismo Sustentável enquadra-se na estratégia de desenvolvimento local já em curso no 
território do Geopark Naturtejo e agora também no município de Penamacor, pela sua importância ao nível 
internacional uma vez que 2017 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para 
o Desenvolvimento, iniciativa esta que também foi apadrinhada pela Rede Global de Geoparques. Assim, este 
Congresso organizado pelo Município de Penamacor, integrou as celebrações internacionais do ano sob a égide 
da UNESCO e da Organização Internacional de Turismo. O evento foi coordenado por Mariana Vilas Boas. Contou 
com a presença de numerosos oradores convidados, com destaque para Kristin Rangnes, em representação da 
Rede Global de Geoparques, para José Maria Barrera, em representação do governo autónomo da Extremadura 
e do Geoparque UNESCO de Villuercas-Ibores-Jara e de representantes dos quatros geoaparques em Portugal 
declarados pela UNESCO, nomeadamente Carlos Neto de Carvalho (Naturtejo), Alexandra Paz (Arouca), Eva 
Lima (Açores) e Sílvia Marcos (Terras de Cavaleiros). A direcção da Europarks esteve também representada uma 
vez que este território encontra-se integrado na Carta Europeia de Turismo Sustentável.
O programa que permitiu trazer ao debate o potencial que o turismo tem para o desenvolvimento regional, em 
particular para o meio rural, através da intervenção de projectos regionais, como as Aldeias Históricas e a rede 
Bikotel, bem como de empresários locais ligados ao sector turístico, e a necessidade de investimento em 
produtos turísticos criativos e inovadores, para a criação de um destino diferenciador onde a base está na 
valorização do Património Natural. Foi também uma oportunidade para evidenciar uma mostra de produtos 
locais devolvidos pelos agentes privados deste território sem os quais não seria possível apresentar nesta 
conferência produtos de excelência e qualidade. No dia seguinte, após o encerramento dos trabalhos, houve a 
oportunidade de fazer uma visita guiada pela zona histórica de Penamacor e pelas antigas minas romanas da 
Presa, com o conhecido especialista espanhol do CSIC António Sanchez-Palencia.”.

25 e 26 de Fevereiro – Festival do Azeite e do Fumeiro de Proença-a-Velha. Os sabores e saberes tradicionais 
"reinaram" este fim-de-semana no XV Festival do Azeite e Fumeiro, em Proença-a-Velha, no concelho de 
Idanha-a-Nova. "Somos um território reconhecido pelos seus produtos de excelência. Hoje como outrora, o 
azeite e o fumeiro têm grande sucesso porque são produzidos de uma forma genuína", afirmou na abertura o 
presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto. Helena Silva, presidente da Junta de 
Freguesia de Proença-a-Velha, também enalteceu a qualidade dos sabores locais. "Temos um vasto olival 
tradicional que produz um excelente azeite nos nossos lagares e temos um fumeiro fantástico e reconhecido", 
afirmou, realçando o envolvimento da população no certame. Em Proença-a-Velha viveram-se dois dias de 
diversão, com animação temática para toda a família e muita música. Aqui o destaque vai para a grande noite de 
fados e para os excelentes grupos tradicionais de Idanha-a-Nova, Cidade Criativa da UNESCO, na área da Música..
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

15 de Fevereiro (Povo da Beira) - Inscrições até sexta-feira para Conferência sobre 
Turismo Sustentável
22 de Fevereiro (Diário Digital de Castelo Branco) – Idanha “viajou” até à maior feira de 
produtos bio
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

- Brochura Turismo de Portugal (em diferentes línguas)



Visite o Geopark Naturtejo em:
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

www.geoparknaturtejo.com

www.facebook.com/geoparknaturtejo.mesetameridional

www.instagram.com/geopark_naturtejo/

www.youtube.com/geoparknaturtejo

issuu.com/geoparknaturtejo

www.slideshare.net/geoparknaturtejomesetameridional
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Geoparques: Geologia humanizada

Geoparks
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www.geoparknaturtejo.com

Ficha técnica:

Edição - Geopark Naturtejo, 2017
Coordenação - Carlos Neto de Carvalho

Textos - Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues, 
Mariana Vilas Boas, Manuela Catana, 

Município de Idanha-a-Nova 
Fotografias - Carlos Neto de Carvalho, Joana Rodrigues, 

Município de Idanha-a-Nova 
Clipping - Alice Marcelo e Carla Jacinto 

Design - Layer [Design and Print Studio]
Montagem - Joana Rodrigues
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