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ACTIVIDADES DO MÊS
1 de Outubro – Reunião dos Parceiros do Centro do Roteiro de Minas. Os Parceiros do Centro do Roteiro de
Minas reuniram com o objectivo de tornar mais efetivo o trabalho em rede entre os Parceiros desta região. Por
iniciativa do Geopark Naturtejo, e retomando a tentativa de 2015, os 10 parceiros da região Centro pretendem
desenvolver atividades e ferramentas conjuntas, assim como uma promoção integrada de produtos turísticos e
educativos.
Neste encontro online, os representantes das entidades concordaram em começar por organizar uma
Exposição e uma Rota que dê a conhecer diversidade e riqueza paisagística, histórica e cultural do Centro
enquanto reflexo da Geodiversidade da região e que possam ser o mote para a estruturação de uma oferta
conjunta.

3 e 4 de Outubro – Arrebita Idanha-a-Nova traz os maiores chefs portugueses ao Parque Icnológico de
Penha Garcia. Com 25 dos principais Chefs portugueses a cozinhar ao ar livre, entre os quais seis com Estrelas
Michelin, aliou na perfeição a mais prestigiada gastronomia portuguesa com os melhores produtos biológicos
locais. O Arrebita Idanha Bio foi organizado pela Amuse Bouche e pelo Município de Idanha-a-Nova e superou
as melhores expectativas, com uma grande afluência de visitantes que quiseram saborear as propostas
gastronómicas dos maiores nomes da cozinha nacional, como José Avillez, Rui Paula, Alexandre Silva, Diogo
Rocha, Gil Fernandes, Louis Anjos, José Júlio Vintém e Marlene Vieira. “A Amuse Bouche desafiou-nos para a
realização da segunda edição do Arrebita Portugal, e nós juntámos a temática biológica e da sustentabilidade,
por entre o património geológico de Penha Garcia e histórico-cultural de Idanha-a-Velha. Tivemos assim
grandes referências da gastronomia portuguesa a potenciar os nossos produtos biológicos, numa grande
promoção desta Bio-Região e Território UNESCO”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.
Para Armindo Jacinto, o Arrebita Idanha Bio respondeu ainda aos desafios da atualidade: “Além de uma
experiência magnífica para todos os vieram até cá, o Arrebita combinou tradição e inovação para mostrar que o
futuro está nos produtos biológicos locais, nos circuitos curtos de comercialização e na economia circular com
vista a uma produção mais amiga do ambiente”.
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, teve a oportunidade de visitar o Arrebita Idanha Bio. A
governante aplaudiu a “simbiose perfeita do património natural e cultural com o melhor património
gastronómico, com base na produção biológica, pelas mãos de 25 dos melhores chefs que vieram até Idanha
trabalhar os produtos locais com a sua grande criatividade”.
O Arrebita Idanha Bio conquistou inúmeros visitantes de todo o país e além-fronteiras. Foram dois dias em
contacto com a natureza, que tiveram como pano de fundo os fósseis e moinhos do Parque Icnológico de Penha
Garcia e as ruas e ruínas arqueológicas da aldeia histórica de Idanha-a-Velha.
No âmbito do programa “Pontos Cardeais” da televisão por cabo Porto Canal, Carlos Neto de Carvalho realizou
uma visita guiada ao Parque Icnológico de Penha Garcia. Paulo Barata, da Amuse Bouche, revela os ingredientes
do sucesso: “Em Penha Garcia e em Idanha-a-Velha há cenários amplos e magníficos que oferecem confiança
ao público.
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A estes lugares incríveis, e aos seus produtos biológicos, juntámos um cartaz de excelência que incluiu seis chefs
com Estrelas Michelin, muitos nomes sonantes da gastronomia nacional e ainda os chefs locais, que estiveram à
altura do desafio”.
O Arrebita Idanha Bio decorreu em segurança. Em conformidade com as atuais regras do Estado de
Contingência, o número de visitantes foi controlado em permanência e o uso de máscara foi obrigatório. Houve
ainda estações de higienização ao longo de todo o percurso.

4 a 8 de Outubro – Novas descobertas de sítios paleontológicos no território do Geopark Naturtejo. Uma
equipa coordenada pela paleontóloga Sofia Pereira da Universidade de Coimbra descobriu diversos fósseis,
alguns de elevada qualidade de preservação, no território do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. O projecto
de investigação em curso levou à identificação de abundantes fósseis marinhos com uma idade aproximada
compreendida entre os 467 e os 444 milhões de anos, correspondendo ao período Ordovícico Médio a Superior.
As rochas antigas do Geopark Naturtejo revelam cada vez mais surpresas. Os últimos trabalhos de campo
realizados entre os dias 4 e 7 de Outubro levaram à redescoberta de antigas jazidas de fósseis assim como à
descoberta de novos sítios paleontológicos, incluindo fósseis de braquiópodes nunca antes identificados em
Portugal, de acordo com Jorge Colmenar, especialista espanhol a trabalhar na Universidade de Ghent, na Bélgica.
Os trabalhos contaram com os apoios da Naturtejo, EIM, do Município de Oleiros, da Monfortur e a sua
continuidade terá um forte apoio da Junta de Freguesia do Orvalho, uma das localidades onde foram revelados
fósseis de excepcional interesse. O coordenador científico do Geopark Naturtejo, Carlos Neto de Carvalho, que
participa na investigação, identifica a ocorrência de faunas onde abundam diferentes espécies de trilobites e de
minúsculos crustáceos ostracodos, braquiópodes, bivalves, equinodermes, briozoários, entre muitos outros.
Outras áreas que se revelaram ricas em fósseis destas idades incluem o Monumento Natural das Portas de
Ródão, a Serra do Perdigão, a Herdade de Vale Feitoso e as Portas do Muradal, nas proximidades de Vilar Barroco.
Os primeiros resultados deste projecto serão publicados já no princípio de 2021 em volume especial da revista
Geoconservation Research dedicado aos fósseis dos Geoparques UNESCO europeus.

7 de Outubro – Novo Ciclo de Webinars 'À Descoberta dos SmartFarmers'
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7 de Outubro – Novo Ciclo de Webinars 'À Descoberta dos SmartFarmers'. Iniciou-se um novo Ciclo de
Webinars 'À Descoberta dos SmartFarmers' promovido pela ONG Oikos - Cooperação e Desenvolvimento, em
parceria com o Geopark Naturtejo.
A Oikos é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento que atua por todo o mundo nas áreas
da emergência/acção humanitária, desenvolvimento/vida sustentável e mobilização/cidadania global. A
plataforma de comércio electrónico SmartFarmer é um negócio social da Oikos que tem como principal missão
apoiar pequenos e médios produtores agroalimentares, por um lado, alavancando as suas vendas através de
uma plataforma online, por outro, criando relações de proximidade e transparência entre estes e os
consumidores, sustentadas por uma forte rede de parceiros locais como é o caso do Geopark Naturtejo.
O Geopark Naturtejo está presente na SmartFarmer enquanto Food Hub, uma unidade de gestão local, que inclui
os geoprodutores do território, partilhando valores comuns relacionados com a promoção da economia local,
conservação da natureza, sustentabilidade e acesso ao mercado de forma justa.
Este ciclo de webinares está a percorrer os municípios da Beira Baixa, dando a conhecer a SmartFarmer a
consumidores e produtores os Geoprodutos do Geopark Naturtejo, a GEOfood e o novo Food Hub Geopark
Naturtejo.
O primeiro webinar foi dedicado a Idanha-a-Nova e o Presidente da Câmara Municipal, Armindo Jacinto,
apresentou os projectos e estratégias da Bio Região. Decorreu também uma prova comentada realizada pelo
Azeite Egitânia, produzido em Idanha-a-Velha, com práticas agrícolas regenerativas que privilegiam o bemestar do solo, bem como do nosso parceiro Geocakes. Além do conceito e dos produtos da Geocakes, foram
apresentadas a estratégias de sustentabilidade ambiental e social da empresa, nomeadamente ao nível da
promoção em rede e parcerias locais. A partir do Monsanto GeoHotel Escola, associado do Geopark e agora
também aderente da marca GEOfood, Joana Rodrigues apresentou o Geopark Naturtejo, os Geoprodutos e
atividades que têm sido desenvolvidas na região de Idanha-a-Nova.

14 de Outubro – 'À Descoberta dos SmartFarmers' em Proença-a-Nova. Decorreu o segundo webinar do ciclo
'À Descoberta dos SmartFarmers' dedicado a Proença-a-Nova. Em tempos de pandemia este formato tem
tentado aproximar produtores e consumidores.
O Vice-Presidente da Câmara Municipal João Manso enquadrou o contexto de Proença-a-Nova na valorização
dos produtos endógenos e elencou os benefícios dos canais de escoamento eletrónico. Foi apresentada a
marca Proença-a-Nova Origem e os produtores locais Almeida & Filhos e Monte Barbo.
A partir do Centro Ciência Viva da Floresta, Joana Rodrigues apresentou o Geopark Naturtejo, os Geoprodutos,
assim como exemplos do que tem vindo a ser desenvolvido em Proença-a-Nova e com o CCV. Durante a
discussão foi dado enfase à questão da floresta e dos fogos, nomeadamente ao impacto e ao papel
fundamental desempenhado pelos produtores locais na sua prevenção, destacando-se o exemplo do Mel Doce
Paixão, geoproduto do Geopark Naturtejo que perdeu 90% das suas colmeias nos trágicos incêndios de 2017.
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21 de Outubro – 'À Descoberta dos SmartFarmers' em Vila Velha de Ródão. Decorreu o terceiro webinar do
ciclo 'À Descoberta dos SmartFarmers', uma iniciativa que tem vido a reunir consumidores, produtores e
projetos da região.
O e-commerce veio para ficar e é uma ferramenta cada vez mais importante para aproximar produtores e
consumidores, principalmente no atual contexto pandémico. Enquanto promotora do e-MarketPlace
SmartFarmer, a Oikos quer dar a conhecer produtos genuínos que promovem a identidade paisagística e a
autenticidade dos territórios.
Este webinar foi dedicado a Vila Velha Ródão e a Vereadora Ana Luísa Marques apresentou a estratégia do
município onde inclui a marca Terras de Oiro. A iniciativa contou com a participação da Claro´s Apicultura, uma
empresa familiar de apicultores transumantes que percorrem vários locais da região, conforme as estações do
ano e as florações do rosmaninho, urze, medronheiro, cardo entre outros. A Rodoliv - Cooperativa de Azeites de
Ródão, parceira do Geopark Naturtejo desde 2017 e novo aderente GEOfood, apresentou o reconhecido Azeite
do Ródão, proveniente de olivais tradicionais dos terraços xistentos do rio Tejo. O Azeite Ródão resulta da
história e da arte secular dos olivicultores, em que a se alia a qualidade da matéria-prima a um lagar dotado da
melhor tecnologia de ponta e apresenta no rótulo o Monumento Natural das Portas de Ródão. Joana Rodrigues
apresentou o Geopark Naturtejo, os Geoprodutos, a GEOfood e destacou o trabalho que tem sido desenvolvido
com os parceiros em Vila Velha de Ródão.

23 de Outubro - Reunião do Roteiro das Minas e Sítios de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal.
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23 de Outubro - Reunião do Roteiro das Minas e Sítios de Interesse Mineiro e Geológico de Portugal. . Ao
contrário do que é habitual, a Reunião Geral de Parceiros desta rede de sítios de interesse mineiro e geológico
portugueses, decorreu este ano por videoconferência. Na agenda da reunião estava a apresentação de
atividades e iniciativas dos parceiros a desenvolver no próximo ano. O Ecomuseu da Ribeira de Pena / Museu do
Volfrâmio de Cerva) propôs a organização de uma grande exposição sobre o Volfrâmio em Portugal, que reunirá
os territórios que apresentam esta temática. O Geopark Naturtejo faz parte da Rota do Volfrâmio do Roteiro das
Minas e terá uma presença forte nesta exposição itinerante a realizar no próximo ano.
Já Joana Rodrigues propôs em nome da Rede Parceiros do Centro a organização de uma Exposição itinerante
“Geologia – Região Centro” em que participarão os 10 parceiros presentes nesta região, num olhar sobre a
geodiversidade deste território que estará patente no Centro de Ciência Viva da Floresta.
Ainda na região Centro decorrerá o Encontro Anual do próximo ano. Danilo Guimarães da Empresa das Grutas da
Moeda / Centro de Interpretação Cientifico-Ambiental das Grutas da Moeda, apresentou a proposta
conjuntamente com o Município da Batalha.
Resultante ainda da reunião foi a entrada de três novos parceiros para o Roteiro de Minas, que tem como
objetivo da Direção Geral de Energia e Geologia, potenciar as entidades e territórios que valorizam o património
geológico e mineiro em Portugal. Desta rede fazem parte os cinco geoparques UNESCO portugueses.

31 de Outubro – Evento Nas Terras do Rei Wamba… Há Sementes! em Idanha-a-Velha. A Aldeia Histórica de
Idanha-a-Velha recebeu o evento “Nas Terras do Rei Wamba… Há Sementes!”, com atividades a transmitir via
streaming em torno da história, da cultura e da gastronomia regional. O evento insere-se no “Ciclo 12 em Rede |
Aldeias em Festa” e é organizado pelo Município de Idanha-a-Nova em parceria com associação Aldeias
Históricas de Portugal, sendo inspirado nas lendas e histórias de Idanha-a-Velha, a aldeia que foi cidade e é hoje
uma das estações arqueológicas mais notáveis de Portugal.
Devido à pandemia, a participação foi limitada e sujeita a inscrição prévia, mas as atividades e o imaginário que
estas evocam puderam ser sentidos e vividos em todo o mundo, através de live streaming.
Foi uma oportunidade para (re)descobrir os saberes e sabores regionais e para desvendar os vestígios que
evidenciam a permanência de várias civilizações em Idanha-a-Velha. Da romana Civitas Igaeditanorum (séc. I
a.C.) aos derradeiros reflexos de grandeza do manuelino, sob a Ordem de Cristo, há um longo percurso que
passa pela sede episcopal florescente sob suevos e visigodos, pela continuidade simbólica reconhecida por
muçulmanos e, posteriormente, pelos cristãos, integrando a aventura da Ordem do Templo entre os séculos XIII
e XIV. Ancorada numa paisagem de montado e olival, Idanha-a-Velha revive hoje vidas passadas, feitas de
lendas e de histórias onde o sustento dos homens andou sempre de mão dada com a terra.
O “Ciclo 12 em Rede – Aldeias em Festa” 2020 é financiado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, através do Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos (PROVERE).
Entre as numerosas atividades destacaram-se “Vamos acender o Forno – Pão e doçaria de forno”. Actividade
experiencial no Forno Comunitário, visando o conhecimento das técnicas e produções gastronómicas
tradicionais no contexto da utilização do forno de lenha.
Houve ainda uma visita comentada – Azeite Egitânea. Percurso pedestre temático, conduzido pelo produtor
Tiago Lourenço, em torno da produção de azeite em modo biológico nos olivais da região e de Idanha-a-Velha
em particular. Além desta, decorreu uma Visita Documentário “Onde estão os Visigodos?”, um percurso
comentado que conduz à descoberta das marcas de um dos períodos – e um dos povos – menos conhecidos do
grande público. Outra Visita Documentário foram os “Contos das Terras do Rei Vamba”. Um percurso no tempo e
no espaço, pela sucessão de histórias –muitas delas lendárias – que marcam Idanha-a-Velha.
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31 de Outubro – Architecture MasterPrize na categoria de Arquitetura Paisagista Pública para o Parque do
Barrocal. Os Architecture MasterPrize Awards 2020 já foram anunciados e contam com apenas um
representante português entre os vencedores das 42 categorias. O Parque do Barrocal ainda não abriu e foi
agraciado com este prémio internacional na categoria de Arquitetura Paisagista Pública. De recordar que o novo
espaço de valorização do Património Geológico do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, em plena cidade de
Castelo Branco, é ainda finalista dos muito prestigiados Wan Awards na Categoria de Paisagem Urbana, cujos
vencedores serão anunciados nas próximas semanas.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

TV & Rádio
3 e 31 de Outubro (Porto Canal – Programa “Pontos Cardeais”) – Idanha-a-Nova
4 de Outubro (Beira Baixa TV) – Arrebita Idanha Bio
4 de Outubro (Rádio Castelo Branco) – Oikos e o Geopark Naturtejo juntam-se para
promover produtos locais
6 de Outubro (Beira Baixa TV) – Oikos e o Geopark Naturtejo promovem produtos locais
12 de Outubro (RTP1) – Paleontólogos descobrem em Oleiros fósseis nunca antes
identificados em Portugal
12 de Outubro (Rádio TSF) – Paleontólogos descobrem fósseis nunca antes identificados
em Portugal

Jornais & www
6 de Outubro (Voz do Campo) – Ciclo de Webinars: À descoberta dos SmartFarmers
9 de Outubro (Noticias de Coimbra) – Investigação da UC revela vida dos mares préhistóricos de Oleiros com interesse paleontológico
9 de Outubro (viagens.sapo.pt) – Geopark Naturtejo: Rochas antigas revelam cada vez
mais surpresas
9 de Outubro (www.e-cultura.pt) - Novas descobertas de sítios paleontológicos no
território do Geopark Naturtejo
10 de Outubro (BeiraNews) – Investigação revela vida dos mares pré-históricos de Oleiros
com excecional interesse paleontológico
10 de Outubro (Diário Digital Castelo Branco) – Novas descobertas de sítios
paleontológicos no território do Geopark Naturtejo
11 de Outubro (Diário Digital Castelo Branco) – Geopark Naturtejo - Novas descobertas de
sítios paleontológicos
12 de Outubro (Diário Digital Castelo Branco) - Oleiros: Descoberta vida dos mares préhistóricos com interesse paleontológico
12 de Outubro (Público) – Paleontólogos descobrem em Oleiros fósseis nunca antes
identificados em Portugal
12 de Outubro (Destak) – Paleontólogos descobrem em Oleiros fósseis nunca antes
identificados em Portugal
14 de Outubro (Gazeta do Interior) – Projeto de investigação paleontológica – Geopark
Naturtejo revela novos fósseis
15 de Outubro (Reconquista) – Novas descobertas paleontológicas
21 de Outubro (Público) – Icnofósseis de Penha Garcia_As cobras pintadas com 480
milhões de anos
29 de Outubro (Reconquista) – Parque do Barrocal inaugurado dia 7 – Iniciativa conta com
a presença da Ministra Ana Abrunhosa
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

- NETO DE CARVALHO, C. (coord.) – Parque do Barrocal – 310 milhões de anos em
construção. Câmara Municipal de Castelo Branco, 362 pp.
- Folheto Parque do Barrocal (edição em português e inglês)
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

Visite o Geopark Naturtejo em:
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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Geoparks

Geoparks: Geologia humanizada
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Textos - Joana Rodrigues, Carlos Neto de
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Fotografias - Município de Idanha-a-Nova,
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