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Ninho do Açor estende-se plano nas asas do Campo de Castelo Branco. Solos graníticos de
água generosa permitem uma ocupação agrícola quase total da área da freguesia de 11,8
km2. O plano não se eleva mais do que 430 m em altitude sendo os horizontes vastos e
tranquilos. Esta terra generosa é antiga e datará da proto-história. Os povoados do Sobreiral e
da Tapadinha, a Sepultura de Chão da Caroula, a Necrópole de Tinalhas, as Lagaretas de Uvas
e da Tapada da Era demonstram a continuidade da ocupação agrária desta região. Uma
bráctea de ouro terá sido encontrada no Sobreiral, na década de 50. Os ribeiros fluem na
Superfície de Castelo Branco na direcção do Ocreza. A aldeia flui ao longo da estrada N352,
com 380 habitantes, tendo crescido a partir desta ligação principal a Castelo Branco. Aldeia de
olivais, com uma tranquilidade só interrompida pelo trabalho da terra e pelo ressoar dos
ventos da Gardunha, possui um potencial agro-turístico significativo. A Quinta da Alma Cheia
abriu as suas portas recentemente. No entanto, falta estruturar a visita na área da freguesia,
através de um percurso pedestre que deverá passar pelo museu etnográfico local, pelas
hortas e pelos olivais, mas também pelo alojamento local e pelos sítios arqueológicos com
potencial de valorização. Este seria também o lugar indicado para o Ninho do Açor, um espaço
dedicado à interpretação e observação da avifauna tão diversificada na região, próximo da
Barragem da Marateca e não longe da Serra da Gardunha, onde já existem rotas e
equipamentos dedicados ao efeito.
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ACTIVIDADES DO MÊS

4 de Abril – Geopark Naturtejo participa no Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo Internacional. O
Geopark Naturtejo continua a participar nas reuniões sectoriais nas freguesias do PNTI, desta vez em Segura,
para a auscultação das comunidades para a preparação do Plano de Valorização do PNTI 2018-2022. De destacar
a presença da GeoEmpresa Aromas do Valado, um dos mais reconhecidos exemplos de empreendedorismo
sustentável, que combina a promoção do património natural com a sua actividade económica.

9 de Abril – Workshop de Gestão de Alojamento. No âmbito do Master Executive em Gestão de Unidades de
Turismo em Espaço Rural, curso de Pós-graduação ministrado em conjunto pelo Instituto Politécnico de Castelo
Branco, pelo Instituto Politécnico do Porto e pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, a Escola
Superior de Gestão de Idanha-a-Nova do IPCB, em cooperação com a Federação Portuguesa de Turismo Rural
organizou o workshop “Gestão de Alojamento”.
A iniciativa contou com a presença da e-GDS, uma empresa de consultadoria na área das plataformas de
reserva e gestão de alojamento, e com a participação da Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, com a
partilha de um caso real. O evento foi uma organização da Associação Hotéis Rurais de Portugal e da
ESGIN/IPCB, com o apoio do Geopark Naturtejo, sendo orientada para profissionais, empresários do setor
turístico de âmbito rural, mas também para estudantes e lookers do setor e das suas dinâmicas, visando a
apresentação e discussão da gestão de alojamentos.

11 de Abril – Saída de Campo A “Na Rota dos fósseis de Penha Garcia em busca dos vestígios das Trilobites
(Cruziana)”.
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11 de Abril – Saída de Campo A “Na Rota dos fósseis de Penha Garcia em busca dos vestígios das Trilobites
(Cruziana)”. A aula de campo decorreu no âmbito da disciplina de Ciências Naturais e nela participaram 91
alunos do 7º Ano, acompanhados de 7 professores do Agrupamento de Escolas Padre António Lourenço Farinha,
da Sertã. Durante a saída de campo os alunos tiveram oportunidade de observar os icnofósseis do tipo Cruziana,
mas rochas quartzíticas do Canhão Fluvial do Ponsul e puderam recordar e aprender conceitos que constam do
currículo da disciplina. As monitoras da saída de campo foram Manuela Catana e Catarina Caria.

12 de Abril – Aula de campo para aprender a história da Terra e da ocupação humana nas Aldeias Históricas
de Monsanto e Idanha-a-Velha. No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, 109 alunos do 10º ano do
Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, de Guimarães, acompanhados de 8 professores visitaram
Idanha-a-Velha e Monsanto. Em Idanha-a-Velha os alunos visitaram a Sé Catedral, o antigo lagar de varas e o
Arquivo Epigráfico e em Monsanto percorreram parte da rota dos Barrocais observando a peculiar arquitectura
das construções da aldeia granítica. Em Idanha-a-Velha a visita foi dinamizada por dois Técnicos de Turismo do
Município de Idanha-a-Nova e em Monsanto as monitoras foram Manuela Catana e Catarina Caria.

13 e 14 de Abril - Reunião do Fórum Português de Geoparques Mundiais da UNESCO, no Geopark Terras de
Cavaleiros – Geoparque Mundial da UNESCO. O Geopark Naturtejo participou pela primeira vez, no GREENFEST, o
maior evento de sustentabilidade do país, no Centro de Congressos do Estoril, sob o tema - a Sustentabilidade
4.0, "A oportunidade dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável no horizonte 2030", remetendo para a
relação entre os avanços da Tecnologia e Economia Digital e os princípios da racionalização de meios e recursos
das Economia Circular, Social e da Partilha. No primeiro dia de trabalhos decorreu a reunião do Fórum Português
de Geoparques Mundiais da UNESCO e um debate sobre o processo de reavaliação do Geopark Terras de
Cavaleiros – Geoparque Mundial da UNESCO. No segundo dia decorreu uma visita ao território do referido
geoparque, seguida debate e partilha de experiências. Manuela Catana participou na Reunião em
representação do Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO, substituindo o Presidente do Conselho
de Administração da Naturtejo EIM, o Eng.º Armindo Jacinto.
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15 de Abril – Associação de Pombal no Geopark. Um grupo de 30 pessoas de Pombal acompanhadas pelo Rui
Nunes visitou Monsanto.

18 de Abril – Participação no workshop “TOUR(ismo)” na Escola Profissional Agostinho Roseta. O Workshop
“TOUR(ISMO) Realizou-se na Escola Profissional Agostinho Roseta, em Castelo Branco e nele participaram os
alunos dos cursos da Escola Profissional Agostinho Roseta (Técnico de Turismo, Técnico de Cozinha/Pastelaria e
Técnico de Restaurante/Bar) e seus Professores. Manuela Catana foi uma das 3 oradoras e apresentou a
comunicação “Geopark Naturtejo e Geoturismo”. Participaram cerca de 100 alunos e 5 professores.

19 de Abril – Apresentação do Plano de Valorização do Parque Natural do Tejo Internacional 2018-2022. No
dia em que se assinalou o 1º aniversário da assinatura do protocolo de colaboração do Projecto Piloto para a
Gestão Colaborativa do Parque Natural do Tejo Internacional, foi apresentada a Proposta do Plano de
Valorização do PNTI 2018-2022, com o qual o Geopark Naturtejo tem colaborado, numa cerimónia presidida
pelo Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
Nesta sessão, que decorreu na Herdade da Urgueira, em Vila Velha de Ródão, esteve presente também a
Secretária de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza, Célia Ramos e os
representantes dos municípios e entidades envolvidas neste projecto-piloto que aposta na gestão colaborativa
de uma área protegida e que pretende demonstrar a aplicação prática de uma orientação focada para uma
gestão de proximidade a quem está presente nestes territórios, definida pela Estratégia Nacional da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, recentemente aprovada pelo Governo.
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19 de Abril – Saída de Campo C “Os fósseis de Penha Garcia e os barrocais de Monsanto”. Participaram nesta
aula na natureza, que decorreu no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, 61 alunos do 10ºAno
acompanhados por 5 professores do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, de Guimarães. Os alunos
visitaram o Parque Icnológico de Penha Garcia e no Inselberg de Monsanto deambularam por entre o caos de
blocos onde foi instalada harmoniosamente a aldeia histórica. As monitoras da saída de campo foram Manuela
Catana e Catarina Caria.

21 a 22 de Abril – Festa da Rosa Albardeira em Toulões. A 3ª Festa da Rosa Albardeira, em Toulões, ofereceu
dois dias repletos de cor e animação. Com muitas novidades, desde a venda de sementes à presença de
personalidades internacionais, o evento fica marcado pelo anúncio de um jardim que irá consolidar Toulões
como a "Aldeia da Rosa Albardeira". A novidade foi avançada por Armindo Jacinto, presidente da Câmara
Municipal de Idanha-a-Nova, que adianta que o jardim será dedicado à Rosa Albardeira (Paeonia broteri),
endémica da Península Ibérica, peónias de outros pontos do mundo e ainda outras plantas da região.
Além desta autarquia, o projeto vai envolver a Junta de Freguesia de Toulões, o Geopark Naturtejo - Geoparque
Mundial da UNESCO e a empresa Sementes Vivas que desenvolve um projeto de conservação e comercialização
da Rosa Albardeira e outras espécies locais. "O objetivo é criarmos em Toulões o Jardim das Peónias que será um
ponto de interesse para todos os entusiastas da natureza, bem como irá ajudar a preservar a Rosa Albardeira e
potenciar oportunidades económicas em torno desta planta rara", explica Armindo Jacinto.
Essas oportunidades são também reconhecidas por António Marcelo, presidente da Junta de Freguesia de
Toulões. "Iniciámos um trabalho que visa fazer da nossa Rosa Albardeira a mais especial de Portugal, para que
seja o símbolo de Toulões e represente esta aldeia no mapa nacional e internacional", afirma.
Depois da Rosa Albardeira de Toulões ter viajado até à Alemanha em 2017, como convidada do Festival da
Peónia, em Lorsch, agora foi a vez de representantes alemães descobrirem a aldeia portuguesa. Com a
colaboração do Geopark Naturtejo esteve representado em Toulões o Geoparque UNESCO de Bergstrasse-
Odenwald e o Sítio Património da Humanidade de Messel Pit.
Um dos destaques da festa foi o Passeio Pedestre da Rosa Albardeira que levou 150 participantes numa
caminhada até à Serra da Murracha, onde a planta cresce no seu habitat natural.
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21 de Abril – Colóquio Internacional “Rosa-Albardeira: a oportunidade para Toulões”. No Dia Internacional
da Terra foi organizado o primeiro Colóquio Internacional na história de Toulões. O colóquio teve como
convidadas a Dr. Jutta Weber, directora do Geoparque Mundial da UNESCO de Bergstrasse-Odenwald e a Dr.
Marie-Luise Frey, directora do Sítio Património da Humanidade de Messel, ambos na Alemanha. Esta
participação alemã neste colóquio e na III Festa da Rosa-Albardeira como expositor resulta de uma parceria com
o Geopark Naturtejo existente desde 2012 e que tem mostrado resultados bastante positivos, nomeadamente
na participação na maior feira de turismo do mundo em Berlim. Esta parceria que entretanto se estendeu a
Idanha-a-Nova e à Junta de Freguesia de Toulões foi lembrada na abertura deste colóquio pelo presidente deste
município, Armindo Jacinto, no âmbito da integração de Toulões numa rede internacional que tem como tema
as Peónias, género de plantas a que pertence a Rosa-albardeira, e que aproxima esta aldeia do concelho de
Idanha-a-Nova de Lorsch, cidade património da humanidade e o Monte Lushan, na China, também este
património da humanidade e Geoparque Mundial da UNESCO. “Esta é uma oportunidade para que possamos
valorizar o nosso património e dar a conhecer “Toulões – Aldeia da Rosa-albardeira” no país e a nível
internacional” referiu António Marcelo, presidente da Junta de Freguesia de Toulões, durante o colóquio que foi
pequeno para receber todos os interessados na Junta de Freguesia e que teve de mudar no último momento
para o salão do Centro de Dia. Foram cerca de cem participantes, na sua maioria locais, atentos aos exemplos
apresentados pelas responsáveis alemãs e à pertinência do projecto de um jardim de peónias e da flora
mediterrânica para Toulões. A Dr. Jutta Weber apresentou o Jardim das Peónias de Lorsch enquanto atracção
turística e referência da cidade para a promoção do Geoparque de Bergstrasse-Odenwald, assim como o
projecto cultural associado às Peónias, incluindo residências artísticas, intercâmbios com a China e Toulões e
ainda exposições temporárias. Já a Dr. Marie-Luise Frey reforçou o papel da geodiversidade enquanto
formuladora de histórias e na diversificação da oferta turística, partindo de um registo fóssil excepcional
preservado em Messel que permite reconstituir uma etapa na evolução da vida e dos ecossistemas com 50
milhões de anos. A Serra da Murracha é um desses mananciais de geoistórias quase todas por contar. No dia em
que as rosas-albardeiras começaram a florir e foram visitadas por quase 200 pessoas, entre caminhantes,
betetistas ou curiosos que não hesitaram em seguir de carro ou mota os caminhos da serra até ao seu recanto
mais precioso, também as parceiras alemãs não quiseram perder a oportunidade de ver a delicada espécie
ibérica no seu habitat natural.

26 de Abril - Alunos de Penamacor apresentam Geobiscoitos numa feira de empreendedorismo em Évora.
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26 de Abril - Alunos de Penamacor apresentam Geobiscoitos numa feira de empreendedorismo em Évora. A
ideia dos geobiscoitos (biscoitos em forma de seixos rolados) surgiu há cerca de três anos, com um projeto
desenvolvido pelos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria do Agrupamento de Escolas Ribeiro
Sanches e o Geopark Naturtejo. Agora, um novo grupo de alunos e professores, no âmbito projeto Educação
para a Cidadania e Empreendedorismo, implementado pela Câmara Municipal de Penamacor, através do
Gabinete de Ação Social e Educação, em parceria com Junior Achievement Portugal e com a colaboração do
AERS, decidiu pegar nessa ideia e potenciá-la, tendo sido garantida a presença neste evento.

26 de Abril – Acções de Formação sobre o Geopark Naturtejo para profissionais de turismo. O Grupo de
Empresários, Directores e Profissionais de Turismo das Termas de Monfortinho e Rosmaninhal organizaram
duas Acções de Formação em Turismo e Desenvolvimento Local, destinadas a empresários, colaboradores e
profissionais de turismo, dinamizadas pelo Geopark Naturtejo, pela geóloga Joana Rodrigues.
A primeira “Informação Turística sobre o Geopark Naturtejo, Geoparque Global da UNESCO” destinou-se a um
leque mais alargado de profissionais, apresentando o conceito e os recursos do território, essencial para o
atendimento ao público e para o desenvolvimento de produtos turísticos. A segunda “Geopark Naturtejo:
Perspectivas e oportunidades de desenvolvimento turístico sob a marca Geoparques Mundiais da UNESCO”
destinou-se fundamentalmente a empresários e gestores turísticos, focando-se em ferramentas
disponibilizadas pelo Geopark, estratégias e parcerias, trabalho em rede, segmentação, diversificação e
qualificação da oferta.

27 de Abril – Saída de Campo do Curso de Formação Acreditada para professores “O Geopark Naturtejo –
Geopark Mundial da UNESCO como recurso educativo”. Nesta saída de campo participaram 4 professoras e
educadoras de infância que frequentam o curso de formação “O Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da
UNESCO como recurso educativo”. A saída de campo intitulou-se “Viagem pela Bio/Geodiversidade do passado
e presente, no Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO”. As 4 participantes receberam um guião
informativo sobre a Saída de Campo. Esta permitiu que conhecessem dois dos geomonumentos integrados nos
Programas Educativos do Geoparque: o Parque Icnológico de Penha Garcia (incluindo visita à “Casa dos Fósseis”)
e o Canhão Fluvial do Erges em Segura (incluindo visita ao Centro de Interpretação da Biodiversidade “Terras de
Idanha”). Na aldeia de Segura tiveram oportunidade de visitar uma empresa parceira dos Programas Educativos
do Geopark Naturtejo, a Aromas do Valado. A formadora desta sessão de campo foi Manuela Catana.
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29 de Abril – Descida do Rio Erges – Encontro Luso-Espanhol de Canoagem. A 15ª edição da Descida do Rio
Erges decorreu com grande sucesso, um percurso de canoagem que ligou Termas de Monfortinho a Salvaterra
do Extremo. A iniciativa foi organizada pela Associação de Clubes de Canoagem da Beira Baixa, em parceria com
o Município de Idanha-a-Nova e a União de Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo, entre outras
entidades. A organização diz em nota que o evento contou, uma vez mais, com a participação de canoístas
portugueses e espanhóis, provando que embora o Rio Erges une duas nacionalidades. O presidente da União de
Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo, Paulo Lopes, destaca a proximidade com Espanha, que
contribui para a amizade e a união entre os dois povos vizinhos.

28 de Abril – Workshop sobre vinho histórico em Oleiros. O 3.º Ateliê da iniciativa "Dez Freguesias, Dez
Experiências – Ateliê do Vinho Callum e do Mel", na freguesia de Oleiros-Amieira destacou ao vinho Callum - um
vinho histórico proveniente de uma casta autóctone de Oleiros e ao mel, sendo o mais frequente na região o de
urze, marcando a doçaria tradicional.
Os participantes caminharam de modo interactivo pelo percurso “À descoberta da ribeira”, com o guia Daniel
Gonçalves, com várias experiências de recriações etnográficas, rurais relacionadas com a caprinicultura,
apicultura, degustação de mel, vinho, produtos locais e uma recriação de garimpo, pela geóloga Joana
Rodrigues.
O almoço vínico incluiu uma prova de Vinho Callum orientada por um enólogo e com a recriação histórica "A
romanização do vinho e as festas báquicas". Esta iniciativa envolveu diversas associações e agentes locais.

30 de Abril – Formação de campo em Sobral Fernando. Após trabalho teórico de gabinete prévio e anterior
visita de campo, decorreu neste dia o trabalho de campo para preparação da monitora dos Programas
Educativos do Geopark Naturtejo, Catarina Caria, para dinamizar a Saída de Campo “Os Segredos de Vale Mourão
e a Floresta no Centro de Ciência Viva de Proença-a-Nova”. A formação de cariz prático decorreu no Percurso
Pedestre “Segredos de Vale Mourão”, com início na aldeia de Sobral Fernando (concelho de Proença-a-Nova),
visando identificação/observação e análise da fauna, flora e geodiversidade na área do Geomonumento Portas
de Almourão, em determinadas paragens principais seleccionadas ao longo do trilho, complementando com o
uso de recursos didácticos. A formadora foi Manuela Catana.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

Abril 2018 (Oleiros Magazine) – Oleiros na Bolsa de Turismo
Abril 2018 (Raiano) – Quarta reunião do projecto ESTEAM decorreu na Eslovénia
Abril 2018 (Raiano) – Monsanto eleito destino Cinco Estrelas
Abril 2018 (Raiano) – Festa da Rosa Albardeira apresenta cartaz Internacional
9 de Abril (BeiraNews) – 3ª Festa da Rosa Albardeira vai animar Toulões
10 de Abril (Diário Digital) – Toulões recebe Passeio da Rosa Albardeira
11 de Abril (Povo da Beira) – 3º Ateliê dá enfase ao vinho Callum
11 de Abril (Povo da Beira) – 3ª Festa da Rosa Albardeira marcada para os dias 21 e 22 de
abril
12 de Abril (Reconquista) – Dias 21 e 22 de abril – Rosa Albardeira é motivo de Festa
12 de Abril (Reconquista) – Atelier dedicado ao vinho Callum, debate história
13 de Abril (BeiraNews) –Toulões recebe Passeio da Rosa Albardeira a 22 de abril
13 de Abril (Diário de Noticias) – Geoparques portugueses e aspirantes ao estatuto da
UNESCO reunidos em Macedo de Cavaleiros
18 de Abril (Gazeta do Interior) – Festa da Rosa Albardeira apresenta cartaz internacional
18 de Abril (Gazeta do Interior) – Monsanto eleito destino Cinco Estrelas
18 de Abril (Gazeta do Interior) – Vinho Callum é a estrela no Dez Freguesias, Dez
Experiências 18 de Abril (Povo da Beira) – Festa da Rosa Albardeira conta com cartaz
Internacional
18 de Abril (Povo da Beira) – Monsanto considerado um destino cinco estrelas
19 de Abril (Reconquista) – Portugal Cinco Estrelas para o Destino Monsanto
26 de Abril (Reconquista) – Callum para degustar
26 de Abril (Povo da Beira) – 3ª Festa da Rosa Albardeira animou Toulões e anunciou novo
jardim
30 de Abril (BeiraNews) – Descoberta uma antiga mina de ouro em Toulões
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
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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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Geoparques: Geologia humanizada
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www.geoparknaturtejo.com
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