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ACTIVIDADES DO MÊS

Maio – Geopark Naturtejo renovou o Selo Clean & Safe Geoparques. O Turismo de Portugal, em parceria com a
Nova Medical School, da Universidade Nova de Lisboa, procedeu à actualização dos requisitos de adesão ao Selo
Clean & Safe, de acordo com as orientações da Direcção-Geral da Saúde, com o objectivo de continuar a
transmitir segurança aos turistas e colaboradores, para a prevenção do contágio pela COVID-19.
O Geopark Naturtejo, após auditoria, revisão do plano de contingência e procedimentos e da realização de nova
formação, renovou o Selo Clean & Safe Geoparques, para os seus serviços, até 30 de Abril de 2022.
Na plataforma digital Clean & Safe do Turismo de Portugal os visitantes encontram os procedimentos
específicos, podendo avaliar directamente a experiência em função das medidas implementadas, o que
permite monitorizar o índice de confiança gerado nos turistas. No site do Geopark Naturtejo os visitantes
encontram toda a informação complementar, assim como dos parceiros do seu território aderentes também ao
selo.

3 e 20 de Maio – Reuniões do grupo de trabalho “Educação” dos Geoparques Mundiais da UNESCO – Portugal.
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3 e 20 de Maio – Reuniões do grupo de trabalho “Educação” dos Geoparques Mundiais da UNESCO – Portugal.
Nas reuniões do Grupo de Trabalho para a Educação dos Geoparques Mundiais da UNESCO a temática
desenvolvida foi o programa educativo conjunto no âmbito do Projeto GEOfood. Manuela Catana representou o
Geopark Naturtejo em ambas as reuniões.
6 a 8 de Maio – III Encontro Potiguar Geoparque Seridó (Brasil). O Geopark Naturtejo participou no III Encontro
Potiguar Geoparque Seridó (Brasil) dedicado ao tema 'Turismo e Produção Associada: dinâmicas locais e
cenários globais' que decorreu online entre 6 e 8 de Maio e foi promovido pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte e pelo Geoparque Aspirante Seridó.
Recorde-se que este Geoparque Aspirante poderá vir a ser o 7º Geoparque de Língua Portuguesa. Tendo já
entregado o seu dossier de candidatura à UNESCO, aguarda desde 2020 a missão de avaliação ao território, que
devido à pandemia tem vindo a ser adiada.
O painel 'Geoparque Aspirante Seridó: Dinâmicas Locais e Cenários Globais' discutiu as potencialidades, cenários
e conquistas institucionais do Geoparque Aspirante Seridó a partir experiências internacionais da Rede Global de
Geoparques da UNESCO. Neste debate participaram os Geoparques Mundiais da UNESCO Araripe, Arouca e
Naturtejo e também a Associação de Desenvolvimento Rural e Integrado das Serras de Montemuro, Arada e
Gralheira (Portugal). Joana Rodrigues partilhou a experiência do Geopark Naturtejo ao nível das estratégias,
produtos geoturísticos e Desenvolvimento Sustentável.
6 de Maio – Reunião com Operadores Turísticos com as Redes Colaborativas. Decorreu nova reunião online
com vários operadores turísticos, promovida pelo Turismo de Portugal em colaboração com a APAVT. Este
encontro aconteceu no âmbito das Redes Colaborativas tendo como foco os retalhistas, ou seja, agências de
viagens que comercializam produtos turísticos, b2c (diretamente ao consumidor final). Prevê-se uma forte
procura por destinos do Interior, onde seja possível fazer férias num clima de relativo isolamento social e
preferência por actividades na natureza. Carla Jacinto representou o Geopark Naturtejo.

7 de Maio - Saída de Campo “Biodiversidade do Parque Natural do Tejo Internacional”. Esta atividade
decorrida em Segura incluiu uma visita ao Centro de Interpretação da Biodiversidade Terras de Idanha e um
percurso pedestre para observar, identificar e fotografar espécies da biodiversidade existentes no canhão fluvial
do Erges. Posteriormente, com base nas fotografias tiradas com telemóvel, pelos alunos, a Escola pretende
realizar um concurso de fotografia sobre biodiversidade. Um grupo de alunos participou durante a manhã e
outro durante a tarde, totalizando 58 alunos e 6 professores da Escola Profissional da Raia, de Idanha-a-Nova.
Esta saída de campo decorreu no âmbito do Projeto anual de Educação para a cidadania da Escola, na sequência
da comunicação “Educação Ambiental para a Sustentabilidade e Biodiversidade do concelho de Idanha-a-Nova”
que já tinha sido realizada online, em 23 de Março de 2021. Ambas as actividades foram dinamizadas por
Manuela Catana.
12 a 15 de Maio – Participação no XIX EJIP - Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología. O 19º
Encontro Ibérico de Jovens Investigadores em Paleontologia decorreu em Coimbra. Uma vez mais, Carlos Neto
de Carvalho foi convidado a participar na Comissão Científica deste encontro das novas gerações de
paleontólogos.
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13 e 14 de Maio – Workshop “Work from… Centro de Portugal”. O Workshop foi organizado pelo Turismo do
Centro destinado a Alojamentos, Empresas de Animação Turística ou Espaço de Co-Work, e no dia seguinte
destinado a entidades privadas. Estes workshops reuniram nómadas digitais e empreendedores que
apresentaram as vantagens que a região Centro de Portugal oferece a quem escolhe este território para
trabalhar à distância. O Geopark Naturtejo esteve representado por Carla Jacinto.
17 de Maio - 2ª sessão do I Ciclo de Webinares sobre os aspirantes a Geoparques Mundiais da UNESCO
Portugueses. Decorreu a 2ª sessão do I Ciclo de Webinares sobre os aspirantes a Geoparques Mundiais da
UNESCO Portugueses, organizado pela Comissão Nacional da UNESCO e pelo Geoparque Aspirante Oeste, no dia
17 de Maio em que se assinalou o Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação.
A sessão foi dedicada ao Geoparque Aspirante Litoral Viana do Castelo, um projecto criado em 2017 e que inclui
o município de Viana do Castelo.
Para discutir o tema 'Geoparques como promotores de um destino turístico em tempos de pandemia' foram
convidados o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, e o
subdirector da NOVA Information Management School, Miguel Castro Neto, e representantes do 5 Geoparques
Mundiais da UNESCO, Joana Rodrigues, António Duarte, Paulino Costa, João Alves e Emanuel Castro.
19 de Maio – Aula sobre o Património Geológico do Geopark Naturtejo. Os alunos da disciplina de
'Geodiversidade e Património Geomorfológico', da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, leccionada
pela Professora Liliana Freitas, encerraram o semestre com o Geopark Naturtejo.
Joana Rodrigues deu uma aula, para os alunos dos 2º e 3º anos, onde foram abordados temas como o
Património Geológico, Geoconservação e Ordenamento do Território, Geoturismo e Desenvolvimento Local.
20 de Maio – Celebração do 12º aniversário do Monumento Natural das Portas de Ródão. OO Instituto de
Conservação da Natureza e das Florestas celebrou o 12º aniversário do Monumento Natural das Portas de
Ródão com um webinar entitulado “Portas de Ródão um gigante quartzítico”. Entre os oradores convidados
esteve Jorge Gouveia, presidente da Associação de Estudos do Alto Tejo e coordenador da candidatura realizada
em 2005 com o apoio da Naturtejo. Jorge Gouveia falou dos vários elementos patrimoniais de referência das
Portas de Ródão, incluindo o seu Património Geológico.

22 de Maio a 6 de Junho - Festival da Paisagem 2021 no Geopark Naturtejo – rumo à liberdade dos espaços
naturais. O Festival da Paisagem está de regresso ao Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, na região Centro
de Portugal. São diversas as actividades de Ciência e Arte oferecidas nas imensas paisagens deslumbrantes
entre os rios Zêzere e Tejo, até à fronteira. Desporto de aventura e muito conhecimento em liberdade pela
natureza são as propostas oferecidas em Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-aNova e Vila Velha de Ródão, assim como por diversos canais da internet, ao mundo. A decorrer entre os dias 22
de Maio e 6 de Junho, o Geopark Naturtejo convida ao sublime retorno à Natureza. As inscrições são
obrigatórias.
O programa do Festival da Paisagem tem início no Dia Internacional da Biodiversidade, com o III BioDivSummit
em Proença-a-Nova, este ano dedicado à Economia Viva, potenciando uma reflexão em torno da proteção e
valorização do território, da produção biológica e da reengenharia de processos.
Nesse fim-de-semana decorre ainda uma acção de formação acreditada para professores organizada pelo
Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra e pelo Geopark Naturtejo. “À Descoberta da
Geo-história dos últimos 600 Milhões de anos na Beira Baixa” é o tema desta formação que irá percorrer alguns
dos mais importantes geomonumentos deste território reconhecido pela UNESCO pelo seu património
geológico, casos do Monumento Natural das Portas de Ródão, do Parque do Barrocal de Castelo Branco, das
Termas de Monfortinho, do Parque Icnológico de Penha Garcia e do Monte-Ilha de Monsanto.
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No domingo a adrenalina sobe na Escola de Escalada da Crista do Zebro, em plena Serra do Muradal, numa
organização da Câmara Municipal de Oleiros.
Durante a semana intensifica-se a oferta de conhecimento ao alcance de todos. No dia 25 de Maio tem início a
Formação Executiva em Geoturismo nos Geoparques UNESCO em Portugal, uma iniciativa do Turismo de
Portugal e dos Geoparques portugueses. Ainda nesse dia tem início o grande Congresso Internacional dedicado
ao Megalitismo. Partindo do trabalho que tem sido realizado em Proença-a-Nova para a valorização do seu
património arqueológico, este congresso conta com a presença de investigadores de todo o mundo
especialistas neste tipo de construções com mais de 5000 anos que se distribuem da Europa mediterrânica e
central, aos confins da Ásia. Já no dia 27, os parceiros do projecto UNESCO GEOfood, entre os quais se inclui o
Geopark Naturtejo, têm o seu Seminário de apresentação 'GEOfood para o Desenvolvimento Sustentável nos
Geoparques Mundiais da UNESCO'. Já perto do fim do dia, a Hora do Conto é dedicada à paisagem geológica de
Oleiros, levando os mais jovens a descobrir esta região de montanhas encantadas.
No fim-de-semana de 29 de Maio decorre mais uma Acção de Formação para Professores "Nas Terras do Lince Geodiversidade de Penamacor", numa organização conjunta da Câmara Municipal de Penamacor, Geopark
Naturtejo e os “Geoapanhados”, um grupo ávido de descobertas geológicas.
Na celebração do Dia Internacional da Criança, o Município de Oleiros convida os mais jovens para o “Eu vivo
num Geopark”, numa edição cheia de surpresas. Já no dia 4 tem início a primeira etapa da “Aldeia do Xisto MTB
Trophy 2021”, num percurso circular de BTT pelas mais belas paisagens do concelho de Oleiros.
A fechar a edição deste ano do Festival da Paisagem Geopark Naturtejo, no Dia Internacional do Meio Ambiente,
será inaugurada a obra “A Menina dos Medos” no meio do rio Ocreza, em pleno geomonumento das Portas de
Almourão. Esta é uma iniciativa do Município de Proença-a-Nova com a Experimenta Paisagem, estando a ser
organizada pela Associação para o Desenvolvimento de Sobral Fernando, que inclui ainda uma visita ao
Geomonumento, mostra de artesanato local na mais sublime das montras naturais e os sabores da inovação à
boca do forno comunitário.
Durante o Festival da Paisagem, os visitantes são convidados a visitar duas exposições em Proença-a-Nova,
uma de Rochas e Minerais no Centro Ciência Viva da Floresta e “Presença e Ficção”, uma mostra de escultura
pública e intervenções efémeras na paisagem realizadas pela Faculdade de Belas-Artes no concelho de
Proença-a-Nova, patente na Galeria Municipal.
O Festival da Paisagem integra a Semana Europeia de Geoparques que decorre em 81 geoparques UNESCO
espalhados por 26 países. Toda a informação relativa à programação do Festival da Paissagem Geopark
Naturtejo poderá ser encontrada em www.naturtejo.com.
22 de Maio III BiodivSummit – “Economia Viva” celebra Dia Internacional da Biodiversidade. À
semelhança do ano passado, e por causa do contexto de pandemia de covid-19, este ano o Biodivsummit
aconteceu de novo online, alargando o seu público. O Município de Proença-a-Nova e o Centro de Ciência Viva
da Floresta, em parceria com a Bioaromas – Associação para a Promoção da Biodiversidade, Rota das
Aromáticas e Medicinais organizaram a iniciativa. O objetivo é continuar a alertar para a importância da
preservação dos ecossistemas, potenciando, ao mesmo tempo, os recursos endógenos do território.
Agendado para as 15:00 de dia 22 de maio, Dia Internacional da Biodiversidade, o tema desta edição foi a
“Economia Viva”, potenciando uma reflexão em torno da proteção e valorização do território, da produção
biológica, da reengenharia de processos e do acordo verde. Há assim que pensar na produção de riqueza que
este território gera, um território que pugna pela natureza e pela biodiversidade, reforçou o autarca de Proençaa-Nova, João Lobo. A edição deste ano contou com um Programa dividido em três painéis que debateu a
“Proteção e Valorização do Património”, a “Produção Biológica” e a “Reengenharia de processos”, visando
demonstrar a utilização e dinamização de todo um ciclo de produção ao nível ambiental e industrial.

22 e 23 de Maio - Acção de Formação Acreditada para Professores "À Descoberta da Geo-história dos últimos
600 Ma, na Beira Baixa, e Património Geológico"
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22 e 23 de Maio - Acção de Formação Acreditada para Professores "À Descoberta da Geo-história dos últimos
600 Ma, na Beira Baixa, e Património Geológico". A Formação Acreditada de Professores foi uma organização
do grupo “Geoapanhados” com a Universidade de Coimbra, através do Professor Pedro Proença Cunha. O grupo
de mais de 40 professores visitou o Geopark Naturtejo tendo como guias os professores Pedro Proença Cunha,
António Martins e Paulo Legoinha, contando ainda com o coordenador científico do Geopark Naturtejo Carlos
Neto de Carvalho. O grupo visitou sítios de relevância geológico e para a evolução humana da paisagem do
Monumento Natural das Portas de Ródão, incluindo o passeio de barco interpretado, os granitos do Parque do
Barrocal, a paisagem geológica que se avista do castelo de Castelo Branco, o Parque Icnológico de Penha Garcia
e o inselberg granítico de Monsanto.
23 de Maio – Escalada no Geossítio Miradouro do Zebro. As 32 vias de escalada na Serra do Muradal foram
palco de muita energia. O Miradouro do Zebro, sítio de relevância geológica, acolheu os escaladores
participantes e permitiu que outros se iniciassem neste desporto de aventura.
25 de Maio - Formação Executiva em Geoturismo nos Geoparques UNESCO em Portugal. Teve início o primeiro
curso de Geoturismo em Geoparques, promovido pelo Turismo de Portugal, Escola de Hotelaria e Turismo do
Porto e pelos Geoparques Mundiais da UNESCO portugueses.
Esta Formação Executiva 'Geoturismo by Geoparques' terá a duração de 36h, destina-se a profissionais do
sector turístico, empresas turísticas e outras entidades dinamizadoras dos territórios e decorre online através da
Academia Digital do Turismo de Portugal.
Os formadores são profissionais dos Geoparques UNESCO, incluindo do Geopark Naturtejo, e da rede de Escolas
do Turismo de Portugal que irão abordar temáticas como os Geoparques UNESCO, Património Natural e Cultural
dos 5 Geoparques classificados em Portugal (Naturtejo, Arouca, Açores, Terras de Cavaleiros e Estrela), Turismo
Sustentável e Responsável, Segurança e Gestão de Risco em Turismo e as novas tendências turísticas póspandemia, entre outras.
Pretende-se que no final deste curso, os formandos estejam capacitados para desenvolver produtos e serviços
turísticos diferenciados para territórios de Geoparques.
O primeiro módulo 'Rede Geoparques UNESCO em Portugal' decorreu no âmbito da Semana Europeia de
Geoparques e foi dado por Joana Rodrigues, do Geopark Naturtejo. Centrou-se no conceito de Geoparque, no
Programa Internacional de Geociências e Geoparques da UNESCO, nas Redes Regionais e Mundial de
Geoparques, numa introdução aos Geoparques Mundiais da UNESCO e Aspirantes portugueses e aos seus
projectos em rede, e ainda um breve enquadramento ao contexto Ibérico.
Esta primeira edição conta com uma participação limitada a 45 formandos, tendo já mais 400 pessoas
demonstrado interesse em frequentar edições futuras.
25 a 29 de Maio - Congresso Internacional “Tumuli and Megaliths in Eurasia”. O município de Proença-aNova e a Associação de Estudos do Alto Tejo, com a colaboração de numerosos centros de investigação
nacionais, incluindo o Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, organizaram o Congresso Internacional dedicado
ao Megalitismo na Eurásia. A edição foi totalmente online e contou com numerosas apresentações em vídeo,
de especialistas nacionais e internacionais, que agora podem ser encontradas no Youtube. Foram até agora
mais de 3000 os interessados nos trabalhos deste congresso.
27 de Maio - Hora do Conto relacionada com a Paisagem “SORIELO - Monumentos e Geossítios”. No âmbito
do Festival da Paisagem, o município de Oleiros dedicou a sua Hora do Conto online a apresentar os
monumentos e geossítios existentes no concelho de Oleiros. De salientar que esta actividade tem como
público-alvo a população mais jovem de Oleiros.
27 de Maio - Seminário de apresentação do Projecto 'GEOfood para o desenvolvimento sustentável nos
Geoparques Mundiais da UNESCO'. Foi dado o pontapé de saída no projecto de investigação 'IGCP 726 GEOfood para o Desenvolvimento Sustentável em Geoparques Mundiais da UNESCO, financiado pela UNESCO,
do qual o Geopark Naturtejo faz parte.
Neste Kick Off Meeting online, estiveram juntos pela primeira vez todos os parceiros deste projecto que está a
estudar a ligação entre o Património Geológico, a Geodiversidade, os Serviços dos Ecossistemas, a produção de
alimentos e o Desenvolvimento Sustentável, através da GEOfood.
Esta primeira reunião geral permitiu discutir as alterações à programação, devido às restrições impostas pela
pandemia e a organização geral do trabalho.
Foi estruturado com mais detalhe o trabalho para este primeiro ano, coordenado pelo Geopark Arouca, que será
dedicado ao estabelecimento de uma base teórica de investigação, sobre temas de Geologia, Geografia, Solos,
Biodiversidade, Agricultura, Economia, Geoturismo e Cultura.
A equipa do projecto tem vindo a crescer, contando neste momento com 27 Geoparques Mundiais da UNESCO,
6 aspirantes, 7 universidades e centros de investigação, 2 Serviços Geológicos e um Museu de História Natural,
de um total de 26 países. O Geopark Naturtejo esteve representado na reunião por Joana Rodrigues, secretária
do projecto e por Inês Freixo, estagiária de Turismo.
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29 e 30 de Maio - Acção de Formação para Professores "Nas Terras do Lince - Geodiversidade de Penamacor".
Em dois fins de semana decorreram no Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO ações de formação que
mobilizaram cerca de 80 professores de ciências. A partilha de conhecimento geológico na região do Geopark
Naturtejo Mundial da UNESCO teve lugar no Município de Penamacor, nos dias 29 e 30 de maio. A ação de
formação direcionada para professores de Ciências da Natureza de vários prontos do país foi uma atividade
inserida no Festival da Paisagem- Semana Europeia dos Geoparques 2021, em celebração do Dia do Geólogo. O
grupo informal conhecido como “Geoapanhados” explorou o valor didáctico da geodiversidade do concelho de
Penamacor. Num fim de semana intenso, o grupo visitou alguns dos melhores locais do concelho com os guias e
convidados Carlos Neto de Carvalho, Mariana Vilas Boas, António Cabanas e Carlos Cupeto. A formação iniciouse com uma visita pela geologia urbana da vila de Penamacor, passando pelo excelente Miradouro do Quartel e
pelo Museu Municipal. O almoço foi na refrescante praia fluvial de Meimoa. Daqui, o grupo seguiu e foi
surpeendido com a escala dos trabalhos visíveis na antiga Mina de Ouro romana da Presa. O dia seguinte teve a
manhã dedicada a um magnifico percurso pedestre ainda não marcado em Salvador, onde os professores
subiram à crista quartzítica para analisar as magníficas paisagens geológicas, observar antigas minas de ferro e
fósseis com 480 milhões de anos. O picnic decorreu na Aldeia de João Pires onde, após visita ao magnífico
Barroco das Tigelas, uma das geoformas graníticas mais interessantes da Serrinha, os professores terminaram
este fim de semana de formação conhecendo um pouco mais da história local no museu paroquial e na igreja
matriz. A organização do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO agradece a participação voluntária de
convidados e instituições locais focadas na valorização do património..
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA
TV & Rádio

18 de Maio (Rádio Castelo Branco) – Festival da Paisagem 2021 no Geopark Naturtejo –
rumo à liberdade dos espaços naturais
18 de Maio (Rádio Cova da Beira) – Festival da Paisagem a partir de sábado no Geopark
Naturtejo
18 de Maio (Rádio Castelo Branco) – Replicação de Fósseis em espaço Urbano no Geopark
Naturtejo
19 de Maio (oxigénio.fm) – Festival Paisagem
19 de Maio (TSF) – Geopark Naturtejo faz réplicas de fósseis com a ajuda do Museu
Geológico de Lisboa
21 de Maio (BeiraBaixaTV) – Replicação de fósseis em espaço urbano no Geopark
Naturtejo
22 de Maio (BeiraBaixaTV) – Geopark Naturtejo - Festival da Paisagem no rumo à
liberdade dos espaços naturais

Jornais & www

13 de Maio (Reconquista) - Armindo Jacinto foi eleito vice-presidente da Associação
Portuguesa de Turismo Sustentável (APTS)
Sustentável (APTS)
17 de Maio (Jornal de Oleiros) – Festival da Paisagem 2021 no Geopark Naturtejo – rumo
à liberdade dos espaços naturais
17 de Maio (Beiranews) – Replicação de fósseis em espaço urbano no Geopark Naturtejo
17 de Maio (pinhaldigital.com) – Replicação de Fósseis em espaço Urbano no Geopark
Naturtejo
17 de Maio (dinheirovivo.pt) – Parque Barrocal - Cobertura digital do território do interior
custa 400 milhões de euros
18 de Maio (Gazeta Rural) – Festival da Paisagem 2021 no Geopark Naturtejo – rumo à
liberdade dos espaços naturais
18 de Maio (Jornal do Fundão) – Geopark Naturtejo promove Festival da Paisagem
18 de Maio (Diário Digital) – Geopark Naturtejo promove Festival da Paisagem 2021 rumo
à liberdade dos espaços naturais
18 de Maio (Beira Baixa TV) – Festival da Paisagem no rumo à liberdade dos espaços
naturais
18 de Maio (Visão.Sapo.pt) – Geopark Naturtejo promove Festival da Paisagem
18 de Maio (beira.pt) – Geopark Naturtejo promove Festival da Paisagem
18 de Maio (noticiasaominuto.pt) – Geopark Naturtejo promove Festival da Paisagem
19 de Maio (Gazeta do Interior) – Festival da Paisagem dá a conhecer o Geopark
Naturtejo
19 de Maio (Magg.sapo.pt) – Casa Vinte & Cinco. O refúgio ondef azem as compras por si
e é recebido com queijo caganita
20 de Maio (Reconquista) – Geopark Naturtejo - Festival da Paisagem está de regresso
20 de Maio (Reconquista) – No território do Geopark Naturtejo – Replicação de fósseis em
Sobral Fernando
20 de Maio (Diário Digital Castelo Branco) – Geopark Naturtejo faz réplicas de fósseis com
a ajuda do Museu Geológico de Lisboa
GEOPARK NATURTEJO MUNDIAL DA UNESCO - E-MAGAZINE
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https://twitter.com/Geo_Naturtejo
https://www.linkedin.com/company/geoparknaturtejo/
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