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ACTIVIDADES DO MÊS
Setembro - Geopark Naturtejo com avaliação positiva da UNESCO por mais quatro anos. Os Geoparques
Mundiais da UNESCO são áreas geográficas onde sítios e paisagens de relevância geológica internacional são
geridos de acordo com conceitos holísticos de protecção, educação e desenvolvimento sustentável. Os
geoparques são desenvolvidos de acordo com uma estratégia de baixo-para-cima, combinando conservação
com desenvolvimento sustentável com o envolvimento das comunidades locais. O Conselho dos Geoparques
Mundiais da UNESCO é responsável por analisar as avaliações de Geoparques Mundiais da UNESCO e de novas
candidaturas, que depois são submetidas à Comissão Executiva da UNESCO para endosso. A cada quatro anos a
classificação da UNESCO é avaliada nos Geoparques Mundiais, de modo a analisar a evolução destes territórios
sob um Programa UNESCO de grande exigência quanto à valorização do património geológico de referência em
benefício do desenvolvimento sustentáve dos territórios. Na sua quarta reunião que ocorreu em Lombok, na
Indonésia, o Conselho dos Geoparques Mundiais da UNESCO analisar 13 novas candidaturas a Geoparques
Mundiais da UNESCO, 5 candidaturas que foram adiadas por falta de documentação, um pedido de extensão
territorial por parte de um Geoparque Mundial da UNESCO e 38 revalidações de geoparques já existentes. Como
resultado de um exame detalhado dos documentos enviados e das missões de avaliação no terrenos, na
presença de observadores e de representantes de vários estados-membro, o Conselho dos Geoparques
Mundiais da UNESCO propuseram um cartão verde ao Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO por
mais quatro anos. A avaliação muito positiva é resultado das políticas de desenvolvimento sustentável
aplicadas no território do Geopark Naturtejo, que inclui os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa,
Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, dos projectos em curso para a valorização do
património geológico de relevância internacional existente, assim como do dinâmico trabalho da equipa da
Naturtejo, entidade responsável pela gestão da classificação UNESCO, com os seus municípios e as empresas
locais que cada vez mais aderem à estratégia geoparque para a valorização geográfica dos seus produtos e
serviços. A Comissão Executiva da UNESCO irá aceitar as recomendações do Conselho dos Geoparques Mundiais
da UNESCO na sua reunião da primavera onde serão declarados 161 Geoparques Mundiais da UNESCO
existentes em 44 países, incluindo geoparques em novos países como Nicarágua, Federação Russa e Sérvia.

4 de Setembro – Um dia de televisão dedicado ao Geopark Naturtejo. O Turismo de Portugal seleccionou um
conjunto de nove exemplos com o objectivo de dar a conhecer boas práticas de redes regionais de
desenvolvimento turístico, através de uma nova série da RTP1 para o período de verão “Turismo em Rede”. O
Geopark Naturtejo foi convidado a participar nesta primeira série e teve programa dedicado de cinco horas
emitido ao vivo a partir do Parque Icnológico de Penha Garcia. Durante o programa foram entrevistados diversos
convidados, empresários parceiros do Geopark Naturtejo, representantes políticos e das comunidades locais.
Refira-se a participação especial de José Maria Barrera, em representação da Diputacion de Cáceres e do
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara, para falar dos projectos de cooperação transfronteiriça com o Geopark
Naturtejo, assim como o Prof. Mário Cachão, da Universidade de Lisboa, que foi convidado a falar da valorização
do património geológico e o paper actual dos geoparques portugueses.
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A equipa do Geopark Naturtejo marcou uma presença activa neste programa, começando pela entrevista ao
seu presidente, Armindo Jacinto, após uma sua performance de dança do Rancho de Penha Garcia, as
intervenções a partir de geomonumentos de Joana Rodrigues e Mariana Vilas Boas, assim como as entrevistas a
Carlos Neto de Carvalho sobre a história geológica do Geopark Naturtejo e a Manuel Catana, sobre os programas
educativos.

5 a 7 de Setembro – Geopark Naturtejo no XVIII Encontro Nacional de Educação em Ciências, na Faculdade de
Ciências do Porto. Participaram no Encontro Nacional de Educação em Ciências cerca de 300 professores da
área de Ciências, desde o Pré-escolar ao Ensino Superior. Manuela Catana esteve presente no evento e
apresentou o poster integrado na temática “Inovação em Educação em Ciências”, intitulado O Projeto ESTEAM e
a Aplicação Móvel “TeachOUT – Jogo de Ciência ao Ar Livre” no Geopark Naturtejo. Foi uma excelente
oportunidade para divulgar o projeto e aplicação móvel a professores das diversas áreas das ciências.
7 de Setembro – Lançamento online do e-book 3 “Guia para o Ensino na Natureza de Ciências Naturais:
Metodologia ESTEAM – TeachOUT Jogo de Ciência ao ar livre “. Este e-book foi desenvolvido no âmbito do
Projeto ESTEAM e inclui um guia passo a passo para os professores e educadores dos geoparques e instituições
de ensino criarem os próprios jogos de ciência ao ar livre na plataforma da TeachOUT App. O e-book tal como os
dois anteriores foi criado em 4 versões: português, inglês, esloveno e norueguês. Os jogos criados através da
Aplicação Móvel “TeachOUT – Outdoor Science Game” permitem aos professores de forma inovadora combinar
as novas tecnologias com o ensino o ensino na natureza, através de telemóveis ou tablets, de uma forma
divertida e interativa. Este guia inclui ainda 7 vídeos tutoriais para explicar a criação de jogos pelos professores e
educadores que depois poderão partilhá-lhos com os seus alunos, bastando eles fazerem download da App
gratuitamente na App store ou Play Store e posteriormente selecionarem o jogo(s) criado pelo seu
professor/monitor. Esta app é um recurso educativo interdisciplinar, com enorme potencial para os Geoparques
Mundiais da UNESCO poderem usar nos seus programas educativos e partilharem com os
professores/educadores dos seus territórios. O site do Projeto ESTEAM onde se encontram todas as
informações sobre o projeto e a aplicação móvel é: www.esteamproject.eu.

11 de Setembro – Prova de Águas nas Termas de Monfortinho.
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11 de Setembro – Prova de Águas nas Termas de Monfortinho. O Programa de Animação Termal das Termas
de Monfortinho é uma iniciativa do Município de Idanha-a-Nova com o apoio do Geopark Naturtejo que decorre
durante os meses de verão. Neste período decorrem sessões de cinema, teatro e passeios. Durante uma
manhã, os aquistas e todos os utilizadores e visitantes das Termas de Monfortinho puderam provar a água
termal do buvete do Balneário e compará-la com várias águas minerais naturais portuguesas, provenientes de
vários pontos do território do Geopark Naturtejo e também de outros pontos do país. A geóloga Joana Rodrigues
dinamizou este prova cega de águas, em que se relacionou a Geodiversidade e a origem única de cada água,
com o sabor de cada uma.

14 de Setembro – No Festival de Cinema de Aventura, cidade de Matosinhos. É o primeiro Festival de Cinema
Aventura e tem chancela da Nomad. De 12 a 15 de Setembro, trouxe ao mercado da cidade de Matosinhos
filmes, conversas, exposições e workshops com viajantes e aventureiros. Tudo “para “criar pontes entre
culturas”, “para nos inspirar a explorar e proteger o nosso planeta”.
Após a realização de duas mostras de cinema em anos anteriores, a agência de viagens Nomad, em parceria
com a Câmara de Matosinhos, realizou a primeira edição do Festival de Cinema de Aventura. De entrada
gratuita, o evento exibiu mais de 20 curtas-metragens que têm como tema a aventura e o espírito de
descoberta. A iniciativa destaca-se pela sua programação diurna e nocturna, para além da entrega de prémios
monetários às duas melhores curtas. O festival irá premiar com dois mil euros a melhor obra escolhida pelo júri e
com mil euros o filme escolhido pelo público. Para além de ser um ponto de encontro e partilha entre viajantes,
exploradores e curiosos o programa do festival inclui conferências, exposições fotográficas, workshops e
diversos painéis de debate.
De entre uma vasta programação, destacam-se os filmes de aventura que foram exibidos à noite, bem como a
presença de convidados de renome, como Nathan Thornburgh – antigo editor e correspondente estrangeiro da
revista Time e produtor para a CNN da plataforma “Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown”, a partir do
programa que Bourdain estava a fazer quando morreu –, que vem falar da diferença entre o jornalismo
tradicional e o jornalismo de viagem. Também João Garcia esteve presente: o primeiro português a escalar o
Monte Everest vem apresentar “Thar-Ua”, documentário onde é protagonista, ao lado de outros colegas. Carlos
Neto de Carvalho foi convidado a participar numa conversa sobre “A Conservação da Natureza em Portugal”,
onde marcou presença José Alho, um histórico do activismo ambiental . Na esplanada Manifesto, em plena rua,
a conversa moderada pelo fotógrafo António Luís Campos, focou a importância da protecção do património
geológico e de que modo os geoparques contribuem para a conservação da Natureza em Portugal.

19 e 20 de Setembro – Congresso OrdoChristi.
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19 e 20 de Setembro – Congresso OrdoChristi. Finalizou em Setembro o Projecto de Investigação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico, “Ordo Christi – Património Artístico da Ordem de Cristo entre o Zêzere e o Tejo
(séc. XV e XVI)”, do qual fizeram parte os Institutos Politécnicos de Castelo Branco, Guarda e Tomar e o Geopark
Naturtejo. Pretende-se que o Projecto Ordo Christi se afirme como uma ferramenta de comunicação,
disponibilizando instrumentos auxiliares para a preservação da memória histórica-artística e para a dinamização
turística da região.
Para encerrar este projecto foi organizado o Congresso “Património Artístico da Ordem de Cristo entre o Zêzere
e o Tejo – séculos XV e XVI”, onde foram apresentados os resultados destes dois anos de investigação,
comprovando a importância que a Ordem de Cristo assumiu na região, com múltiplas manifestações históricas e
artísticas e que podem ser exploradas pelo vasto património associado às Comendas entre os rios Tejo e Zêzere.
O primeiro dia, na Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB, foi dedicado à apresentação e discussão de temas
como As Ordens Militares e o Território, o Património Histórico e Artístico da Ordem de Cristo e a Comunicação
do Património, inlcuindo uma visita à Nossa Senhora de Mércoles. Joana Rodrigues apresentou o território e a
paisagem entre o Zêzere e o Tejo.
O segundo dia deste encontro científico começou em Castelo Novo (Fundão), com mesas redondas sobre Os
Municípios e a Importância das Políticas Patrimoniais e sobre Património e a História, com a participação dos
Presidentes de Câmara do Fundão e Idanha-a-Nova, representantes dos municípios de Vila Velha de Ródão e
Castelo Branco e da Diocese de Portalegre-Castelo Branco. O encerramento decorreu em Idanha-a-Velha, com
uma visita guiada e apresentação das Rotas Ordo Christi. Para além de estudar a presença da Ordem de Cristo na
Beira Interior, o Ordo Christi visa contribuir para a valorização, salvaguarda e divulgação do património artístico
imóvel e móvel associado às comendas desta ordem entre os dois rios ibéricos. Neste sentido, como resultado
do projecto foram criadas rotas turísticas e fichas descritivas dos edifícios e do património integrado, disponíveis
no website, com mapas, sistema de informação e orientação, infografias, vídeos e imagens animadas.
O Congresso teve como parceiros os municípios de Castelo Branco, Covilhã, Fundão, Idanha-a-Nova, Penamacor
e Vila Velha de Ródão, as dioceses da Guarda e de Portalegre-Castelo Branco, contando ainda com a
consultadoria do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

21 de Setembro – Seminário “Interioridades” na Aldeia de Figueira. A Aldeia do Xisto de Figueira (Proença-aNova) recebeu a 4º edição da iniciativa “Interioridades” do Jornal do Fundão, onde se discutiu o “Turismo no
Interior: valorizar recursos, ousar ser diferente”. Estiveram presentes o Secretário de Estado da Valorização do
Interior, João Paulo Catarino e o Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, João Lobo, numa tertúlia
que pretende levar as reflexões para o coração das comunidades e que juntou uma dezena de oradores. Joana
Rodrigues representou o Geopark Naturtejo num painel dedicado ao tema “Valorizar recursos, diferenciar
oferta”, em que participaram também Mateus Brandão, escritor e líder de viagens Nomad, Apolónia Rodrigues,
da Darksky Tourism, Francisco Godinho, dos vinhos Monte Barbo, Rui Lopes, chef e consultor em gastronomia e
restauração, com moderação de Joana Pereira, da Casa da Ti Augusta.
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24 a 27 de Setembro – Naturtejo na 15ª Conferência Europeia de Geoparques. A 15º Conferência Europeia de
Geoparques decorreu em Sevilha. Sob o tema “Geoparques: memória da Terra, futuro para as pessoas” esta
conferência organizada pelo Governo Regional da Andaluzia juntou mais de 400 participantes de todos os
continentes, entre os quais os representantes do Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO. Carlos
Neto de Carvalho, Maria Manuela Catana e Joana Rodrigues apresentaram alguns dos últimos projectos
desenvolvidos no território designado pela UNESCO que inclui os municípios de Castelo Branco, Idanha-a-Nova,
Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão. De realçar que o Geopark Naturtejo –
Geoparque Mundial da UNESCO encontra-se num período de avaliação pela UNESCO, o qual acontece a cada
quatro anos. No passado mês de Julho o território foi visitado por uma missão de avaliadores da UNESCO com o
intuito de analisar os progressos dos últimos quatro anos sob esta designação. Os representantes do Geopark
Naturtejo participaram ainda na 44ª Reunião da Comissão de Coordenação da Rede Europeia de Geoparques
que decorreu no Geoparque de Sierra Norte de Sevilha, nos dias imediatamente anteriores ao início da
Conferência Europeia de Geoparques. Armindo Jacinto, Presidente do Conselho de Administração da Naturtejo e
Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do Geopark Naturtejo, marcaram uma presença activa na
reunião de coordenação da rede, com a direcção do Grupo de Trabalho para o Turismo e a preparação da
estratégia para a promoção da marca Geoparques UNESCO nas próximas feiras internacionais de turismo.

28 de Setembro – Jornadas Europeias do Património: Colóquio Vias da Baira Baixa: Abordagem Histórica e
Geográfica à Mobilidade. O edifício dos Fortes e Baterias em Sobreira Formosa, no concelho de Proença-aNova, foi o local escolhido para acolher o Colóquio “Vias da Beira Baixa: Abordagem Histórica e Geográfica à
Mobilidade”. Uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Proença-a-Nova e da Associação de Estudos do
Alto Tejo que foi integrada nas Jornadas Europeias do Património 2019.
A Associação de Estudos do Alto Tejo reforça que, “a mobilidade afigura-se como um processo fundamental no
desenvolvimento da experiência humana e, consequentemente, na compreensão da mesma”. Nesse sentido,
a organização do colóquio considera que se reveste “de grande importância a análise das vias num território
como a Beira Baixa, sempre com base numa perspetiva holística e de longa duração”. Participaram como
oradores convidados arqueólogos, historiadores, antropólogos e militares. Carlos Neto de Carvalho apresentou
uma reflexão sobre os mais de 1000 km de percursos pedestres marcados no território do Geopark Naturtejo e
o seu potencial de valorização turística. Neste evento houve a participação muito especial dos parceiros do
Geoparque Mundial da UNESCO de Mixteca Alta, em visita ao Geopark Naturtejo, com a apresentação do
trabalho de investigação de Xóchitl Ramírez sobre os caminhos muares na sua terra de origem durante a
primeira metade do século passado.

28 de Setembro – Programa pelo Geopark Naturtejo. Neste fim-de-semana o Geopark recebeu um grupo de
12 pessoas que viajaram de Lisboa para conhecerem a Aldeia Histórica de Idanha-a-Velha e o Parque Icnológico
de Penha Garcia, com o acompanhamento dos nossos parceiros da Geolife Tours.

28 de Setembro – Ateliê do Xisto e da Cortiça em Álvaro. No âmbito da iniciativa Dez Freguesias, Dez
Experiências, decorreu em Álvaro, o Ateliê do Xisto e da Cortiça. A caminhada, de cerca de 6 km, inicou-se na
aldeia da Gaspalha, tendo sido percorridos alguns dos trilhos do PR1 “Nos Meandros do Zêzere” e do GR33
“Grande Rota do Zêzere”, com paragens em locais como a Fonte da Vila, a Ponte da Ribeira de Alvélos ou
Miradouro do Adro da Igreja Matriz. Os participantes visitaram uma oficina de confecção de sapatos e uma
oficina de cortiça, com artesãos a trabalhar a suas matérias-primas. Os guias locais partilharam lendas,
testemunhos de habitantes e do antigo barqueiro, apontamentos históricos, nomeadamente a ligação à Ordem
de Malta, destacando o Património Religioso, com uma breve passagem pelo Caminho de Santiago e visita à
Igreja da Misericórdia e à Igreja Matriz. A geóloga Joana Rodrigues abordou a paisagem marcada pelo xisto e a
importância desta rocha para as comunidades, com destaque também para o Património Geológico em
particular para o geomonumento dos Meandros do Zêzere.

28 e 29 de Setembro – Protocolo de Cooperação entre os Geoparques Mundiais UNESCO Naturtejo e Mixteca
Alta para investigação e promoção dos territórios. Durante a 15ª Conferência Europeia de Geoparques que se
realizou em Sevilha foi assinado um acordo de colaboração entre os geoparques mundiais da UNESCO Naturtejo
e Mixteca Alta, no México. Este protocolo tem como principais objectivos a investigação e divulgação do
património agrícola existente nestes dois territórios, com particular referência no caso da Mixteca Alta para a
preservação genética das variedades tradicionais de milho e das estruturas construídas pela cultura préhispânica Mixteca por milhares de anos como adaptação a solos pobres, tal como aconteceu também no
território do Geopark Naturtejo.
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O acordo abre ainda a discussão entre estes dois territórios sobre formas de valorizar o artesanato e os produtos
locais. Uma comitiva do Geoparque Mundial UNESCO Mixteca Alta composta por investigadores da Universidade
Nacional do México e pelo arqueólogo e consultor Ronald Spores, dos EUA, tiveram a oportunidade de visitar o
Geopark Naturtejo. Nesta curta visita, participaram no Colóquio “Vias da Beira Baixa” organizado em Sobreira
Formosa pelo Município de Proença-a-Nova, onde a geógrafa Xochitl Miguel fez uma apresentação sobre o seu
projecto de investigação sobre a mobilidade de produtos no território da Mixteca Alta na primeira metade do
séc. XX. A comitiva visitou ainda no Geopark Naturtejo o Centro de Ciência Viva da Floresta como exemplo de
espaço museológico de forte intervenção na região, a Aldeia do Xisto de Figueira, onde se proporcionou o
estudo dos terraços agricolas abundantes na sua envolvente; já no concelho de Idanha-a-Nova percorreram o
património geocultural singular de Monsanto e o Parque Icnológico de Penha Garcia.

29 de Setembro – Dia Mundial do Turismo: Visita Temática “A vida no Erges” em Segura. Participaram 11
pessoas na atividade organizada pelo Município de Idanha-a-Nova (Turismo de Natureza e Serviço de Ação
Educativa), com o apoio do Geopark Naturtejo e a União de Freguesias de Zebreira e Segura, integrada no
Programa “Beira Baixa Cultural”, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa. A visita temática
incluiu uma visita guiada ao Centro de Interpretação da Biodiversidade “Terras de Idanha” e um percurso
pedestre circular de cerca de 1,5 km para observação e identificação da avifauna, flora, geodiversidade e
património construído (nomeadamente um moinho de rodízio e a ponte internacional de origem romana) na
área do geomonumento Canhão Fluvial do Erges, em Segura. O trilho pedestre decorreu em pleno Parque
Natural do Tejo/Tajo Internacional, Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Tejo/Tajo Internacional e num dos 17
geomonumentos do Geopark Naturtejo. No dia, Manuela Catana, Paulo Longo e o fotógrafo Rúben André
dinamizaram a atividade, com o apoio logístico de Luís Anahory e Edgar Beringuilho.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www
Setembro (Ensino Magazine) – Guarda, Castelo Branco, Tomar e Naturtejo: Ordo Christi
junta instituições
Setembro (Raiano) – RTP1 divulga Geopark Naturtejo
1 de Setembro (Diário Digital) – Naturtejo: RTP1 divulga Geopark Naturtejo a partir de
Penha Garcia
4 de Setembro (Gazeta do Interior) – RTP1 divulga Geopark Naturtejo a partir de Penha
Garcia
12 de Setembro (Reconquista) – Ateliê Temático: Álvaro destaca o xisto e a cortiça
18 de Setembro (Gazeta do Interior) – Projeto do Politécnico promove património artístico
entre o Zêzere e o Tejo
19 de Setembro (Reconquista) – Património Artístico do Zêzere e do Tejo – Ordo Christi é
congresso na ESART
19 de Setembro (Jornal do Fundão) – Olhar o Interior a partir de uma aldeia
25 de Setembro (Gazeta do Interior) – Álvaro recebe atelié da iniciativa Dez Freguesias,
Dez Experiências
26 de Setembro (Reconquista) – Ateliê do Xisto decorre este sábado em Álvaro
26 de Setembro (Jornal do Fundão) – Turismo no Interior – Valorizar recursos, ousar ser
diferente
26 de Setembro (Jornal do Fundão) – Projeto | Investigação e criação de percursos |
Valorizar os bens da ordem de Cristo
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CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA
O GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS
- CATANA M.M. & BRILHA J. - UNESCO Global Geoparks and formal education: what is being
done? In: Abstracts Book of the 15th European Geoparks Conference. Natural Park Sierra
Norte de Sevilla - UNESCO Global Geopark, Junta de Andalucia, Spain, pp. 52.
- CATANA, M.M., AZEITEIRO, A., NETO DE CARVALHO, C., CANTINHAS, E., VILAS BOAS, M.,
JACINTO, C., KAV I , M.G., ERJAVEC, N., HOMOVEC, L., SEVER, M. SKOGEN, J.C., THJOMOE; P.,
GENTILINI, S., ŠMUC, A., POPIT, T., BJORNSSON, L.B. & GUNNLAUGSDOTTIR, S.A. - O projeto
ESTEAM e a aplicação móvel “TEACHOUT – Jogo de Ciência ao Ar Livre” no Geopark Naturtejo.
In: Vasconcelos, C., Ferreira, R.A., Calheiros, C., Cardosas, A., Mota, B. & Ribeiro, T. (eds.), XVIII
ENEC|III ISSE, “Educação em Ciências: cruzar caminhos, unir saberes”. Univ. Porto Edições, 298299.
- CATANA M. M., GORJUP KAV I M., JOHANNESSEN SKOGEN C., AZEITEIRO A. & HOMOVEC L. The ESTEAM Project and the Mobile Application “TeachOUT - Outdoor Science Game”. In:
Abstracts Book of the 15th European Geoparks Conference. Natural Park Sierra Norte de
Sevilla - UNESCO Global Geopark, Junta de Andalucia, Spain, 60.
- JOHANNESSEN SKOGEN C., THJØMØE P., GENTILINI S., GORJUP KAV I M., ERJAVEC N., VILAS
BOAS M., CATANA M. M., NETO DE CARVALHO C., HOMOVEC L., SEVER M., AZEITEIRO A.,
CANTINHAS E., ŠMUC A., POPIT T., BJÖRN BJÖRNSSON L. & GUNNLAUGSDÓTTIR A. (eds.)
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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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