
CRUZIANA
GEOPARK NATURTEJO MUNDIAL DA UNESCO - E-Magazine 

179

Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO celebra 15 anos
Território perde quase 10000 residentes em 10 anos

Lançamento da Carta Arqueológica do concelho de Proença-a-Nova
…e mais!
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Julho – CENSOS 2021: território perde quase 10000 habitantes em 10 anos. Os resultados do útimo censos são 
claros: a tendência para a perda de população nos sete municípios que constituem o território do Geopark 
Naturtejo Mundial da UNESCO tem-se agravado. A população total é agora de 86,661 habitantes, menos 
10,21% do que há dez anos e menos 15,85% do que há 20 anos  Estes resultados seguem por defeito a quebra 
poulacional que ocorreu em Portugal, com menos 2% e uma população total de 10,347,892. Metade da 
população total do país vive nos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto e a assimetria entre litoral e interior 
tem incrementado. No que diz respeito ao Geopark Naturtejo, o município que perdeu mais população na última 
década foi Nisa, com 20,1%. Esta situação já se repete há décadas. O município que perdeu menos gente é Vila 
Velha de Ródão, com menos 6,6%. Na verdade, a vila sede de concelho foi a freguesia que perdeu menos gente 
entre 2011 e 2021, com uma diferença de 0,6% (10 habitantes). A cidade de Castelo Branco é onde reside cerca 
de 40% da população total do território, 34,456 residentes, mas não deixou de perder 2,2% da sua população 
depois de duas décadas em crescimento. Todos os restantes municípios têm perdido população acima de dois 
dígitos, acompanhando a tendência dos últimos 50 anos. A freguesia que perdeu mais gente foi Montalvão, 
com menos 34,4% de residentes (290 habitantes). A freguesia menos habitada no Geopark Naturtejo é Sobral, 
no concelho de Oleiros, com 137 habitantes. Aliás, das dez freguesias que constituem o concelho de Oleiros, 
quatro têm menos de 200 habitantes, num total de seis existentes por todo o geoparque nesta situação. A 
população feminina corresponde a 52,5% do total. De um total de 66 freguesias existentes no território, 
existem mais homens que mulheres apenas em 9 destas, na sua maioria no concelho de Penamacor (Aranhas, 
Meimão, Pedrogão de S. Pedro-Bemposta e Salvador).

Julho e Agosto – Festa do Mosaico entre Conímbriga e Idanha-a-Velha. A Festa do Mosaico é um convite à 
criatividade pessoal no seio do Património, à descoberta e ao diálogo com o passado romano e com uma das 
suas expressões culturais mais surpreendentes – o universo criativo do Mosaico. O Projeto MosaicoLab “Festa 
do Mosaico – de Conímbriga a Idanha-a-Velha” propõe a revisitação de sítios arqueológicos relacionados com a 
romanização na região centro de Portugal, ligando o litoral ao interior e promovendo a sua visibilidade, ao 
mesmo tempo que deseja congregar os inúmeros interessados pelo Património Cultural em torno da iniciativa 
cultural e criativa.
A temática do Mosaico romano é transversal a todos os sítios associados à “Festa do Mosaico”. A compreensão 
de que o Mosaico romano é uma relevante expressão de Cultura e de Criatividade no Tempo convida-nos a um 
reencontro com a herança patrimonial e à sua atualização, através de um renovado diálogo com o seu legado. 
As actividades desenvolvidas em Idanha-a-Nova incluem workshops para as crianças inscritas no Espaço Júnior 
- ATL de Verão, o Laboratório Criativo para o público em geral, a decorrer no Centro Cultural Raiano e workshops 
em Idanha-a-Velha para o público em geral.

Julho – Parceiro Geoproduto é novo parceiro GEOfood. 
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Julho – Parceiro Geoproduto é novo parceiro GEOfood.  A Carne Geo do Prado, da empresa parceira Nature 
Fields aderiu à marca internacional GEOfood. Geoproduto do Geopark Naturtejo desde 2016, a carne Geo Do 
Prado é produzida através de métodos respeitadores do ambiente e do Bem-Estar Animal. A Natureza é a fonte 
de inspiração e um desafio inesgotável desta empresa que tem como objectivo disponibilizar aos seus clientes 
carne 'Do Prado ao seu prato'. 
Enquanto Geoproduto do Geopark Naturtejo, a Nature Fields acompanha, desde o seu início, a missão e os 
valores da GEOfood, sendo esta adesão a evolução natural para uma marca e rede internacional focada na 
alimentação sustentável em territórios classificados como Geoparque Mundial UNESCO. É possível encontrar 
Carne Geo do Prado em restaurantes da região e de todo o país, assim como em cadeias de distribuição 
nacionais como os grupos Auchan e Intermarché, ou lojas BIO.

24 de Julho – Lançamento da Carta Arqueológica do concelho de Proença-a-Nova.  Mais de 50 interessados 
assistiram na praça central da vila de Proença-a-Nova ao lançamento do livro “Proença-a-Nova: Arqueologia e 
Património Construído”. Este livro coordenado pelo arqueólogo Francisco Henriques foi editado pelo Município 
de Proença-a-Nova e pela Associação de Estudos do Alto Tejo. Foram inventariados 455 elementos 
arqueológicos e de património construído em todo o concelho, sendo que alguns destes locais foram 
descobertos e/ou escavados no âmbito do Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova coordenado 
pelo João Caninas e que tem o apoio do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO. O livro foi apresentado pelo 
Presidente do Município de Proença-a-Nova, pela coordenadora da Direcção-Geral do Património Cultural do 
Centro, pelo presidente da Associação de Estudos do Alto Tejo e pelo coordenador deste estudo. De salientar a 
participação de Carlos Neto de Carvalho em capítulo relacionado com a interpretação das paisagens geológicas 
e identificação do património geológico deste de Proença-a-Nova.

1 de Julho – Reunião de parceiros do Projecto Transfronteiriço EUROACE Sport. Decorreu nova reunião de 
sócios do Projecto Transfronteiriço EUROACE Sport. Foi feito um ponto de situação de cada parceiro e análise da 
execução do projecto. Carla Jacinto representou o Geopark Naturtejo.

17 de Julho – Visitas guiadas pelo Parque do Barrocal continuam.  Apesar do intenso calor que se faz na região 
durante o Verão, o Parque do Barrocal continua a realizar visitas guiadas pela excepcional paisagem que 
representa. Este mês realizaram-se mais duas visitas que pretendem explicar o património do Parque do 
Barrocal ao público em geral. Carlos Neto de Carvalho é o guia de serviço. 

21 de Julho – Geólogos ibéricos em visita pelo Geopark Naturtejo. Pedro Proença e Cunha é um conhecido 
geológo da Universidade de Coimbra que se tem dedicado ao estudo da evolução da paisagem no território do 
Geopark Naturtejo durante os últimos  40 anos. Uma vez mais veio até ao território nos seus trabalhos, desta 
feita com professores da Universidade de Salamanca e da Nova de Lisboa, no âmbito de um estudo de 
comparação do património geológico do Cenozoico português com os critérios utilizados para seleccionar a 
mesma tipologia de património geológico em Espanha. Os investigadores encontraram-se com Carlos Neto de 
Carvalho no Parque do Barrocal, onde este teve a oportunidade de explicar um pouco do trabalho de 
geoconservação desenvolvido no Geopark Naturtejo, dando este património geomorfológico granítico como 
exemplo.
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28 de Julho – Geopark junta-se à campanha “Obrigado por cuidar do nosso país”. O Geopark Naturtejo junta-
se a uma campanha nacional sob o mote "Obrigado por cuidar do nosso país". Esta é uma iniciativa do Turismo 
de Portugal e junta 12 redes de turismo: ADERE Peneda-Gerês, Aldeias de Montanha, Aldeias do Xisto, Aldeias 
Históricas de Portugal, Geopark Naturtejo, Heranças do Alentejo, Lugares da Serra Alentejana, Montanhas 
Mágicas, Rota da Terra Fria Transmontana, Rota do Românico, Termas Centro e Rota Vicentina. Estas redes 
colaborativas têm em comum uma vasta oferta em Turismo de Natureza e Turismo Activo.
Durante o mês de Agosto, estas redes irão mostrar – através das redes sociais – que o futuro do turismo está na 
preservação da natureza e cultura local.

26 de Julho -  O Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO celebra 15 anos. OA 26 de Julho de 2006 a Comissão de 
Coordenação da Rede Europeia de Geoparques, reunida no Geopark North Pennines (Reino Unido), aprovava 
por unanimidade a integração do primeiro Geoparque português.
Parabéns a todos os que vivem neste território reconhecido pela UNESCO, aos associados e parceiros e a todos 
que participam na construção do Geopark Naturtejo!
Quem ainda não conhece o Geopark Naturtejo, aceite o convite da Judite, a Trilobite e faça-nos uma visita!
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28 de Julho – CCD Desert em entrevistas pelo território.  CCDesert é um projecto colaborativo que junta várias 
unidades de investigação académica e munícipios na busca por formas de mitigação de processos de 
desertificação em Portugal. O concelho de Idanha-a-Nova está assinalado como parte do território nacional que 
irá sofrer com uma tendência de incremento de aridez nas próximas décadas. O CCDesert veio até ao concelho 
de Idanha-a-Nova realizar um vídeo com os projectos assinalados como boas práticas na colaboração para a 
mitigação dos impactes demográficos e climáticos. Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do Geopark 
Naturtejo, foi entrevistado na belíssima e ilustrativa paisagem geológica do mirante do Castelo de Idanha-a-
Nova, acerca dos contributos do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO para a valorização patrimonial, dos 
produtos locais e das colaborações institucionais que lutam contra os desequilíbrios demográficos.

31 de Julho – Ciência Viva no Verão no Geopark Naturtejo.  Começou mais uma edição da Ciência Viva no 
Verão a decorrer entre 15 de Julho e 15 de Setembro com cerca de 500 iniciativas por todo o país. Este programa 
da Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica está a assinalar o seu 25º aniversário em 2021. A 
primeira iniciativa realizada no território do que é hoje o Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO aconteceu em 
Penha Garcia há 20 anos.
Árvores, fósseis, charcas, barrocais, ecossistemas miniatura, cascatas ou florestas são algumas das doze 
propostas do Centro Ciência Viva da Floresta para este Verão no território, sete das quais em parceria com o 
Geopark Naturtejo.
O pontapé de saída decorreu em Monsanto, com uma caminhada pela Rota dos Barrocais, através as ruas 
estreitas e trilhos da aldeia, à descoberta do geomonumento Monte-Ilha de Monsanto e da sua curiosa história 
com mais de 300 milhões de anos, guiada por Joana Rodrigues e Marta Palhim.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

TV & Rádio

15 de Julho (RTP) - Pegadas de crocodilo com 129 milhões de anos descobertas no Cabo 
Espichel
15 de Julho (TSF Radio) - Pegadas de crocodilo com 129 milhões de anos descobertas no 
Cabo Espichel
20 de Julho (Porto Canal) - Novo festival de artes propõe dez viagens pelo interior da 
zona Centro
26 de Julho (RTP) - Mapas Natureza: Música para o interior português
28 de Julho (TDS Rádio e Televisão do Sul) - Rota Vicentina incluída na iniciativa de várias 
redes de turismo de Norte a Sul do país
30 de Julho (TSF) - "Mapas Natureza": dez fins de semana para explorar o Centro noutras 
tantas etapas

Jornais & www

1 de Julho (Reconquista) – Estudo identifica principais reservas de água no Concelho de 
Vila Velha de Ródão 
8 de Julho (Reconquista) – Feita Revisão ao Registo Fóssil - Estudos paleontológicos em 
artigos internacionais
15 de Julho (Diário de Notícias) – Pegadas de crocodilo com 129 milhões de anos 
descobertas no Cabo Espichel
15 de Julho (Expresso) - Pegadas de crocodilo com 129 milhões de anos descobertas no 
Cabo Espichel
16 de Julho (Observador) - Pegadas de crocodilo com 129 milhões de anos descobertas 
no Cabo Espichel
16 de Julho (Jornal de Notícias) - Pegadas de crocodilo com 129 milhões de anos 
descobertas no Cabo Espichel
20 de Julho (Echo Boomer) - Mapas Natureza leva música e arte a 10 destinos naturais 
portugueses
20 de Julho (Região de Leiria) - Novo festival de artes propõe dez viagens pelo interior da 
zona Centro
20 de Julho (Mutante) - Mapas Natureza: Música e Arte
21 de Julho (Publico) - O projecto Mapas Natureza vai traçar novas rotas (de música e de 
arte) pelo interior
23 de Julho (Treshoold Magazine) - Mapas Natureza: Música e arte para traçar novas rotas 
pelo interior português
26 de Julho (Revista Rua) – Mapas Natureza, a cultura a traçar novas rotas pelo interior do 
país 
27 de Julho (Ruído Sonoro) - Mapas Natureza, novas rotas pelo interior traçadas pela 
música e pela arte
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

28 de Julho (Sul Informação) - 12 redes colaborativas lançam campanha nacional por um 
turismo responsável
28 de Julho (Mais Algarve) - 12 redes colaborativas lançam campanha nacional por um 
turismo responsável29 de Julho (Time Out) – O Mapas Natureza vai levar arte e música a 
várias localidades do centro do país
29 de Julho (Beiranews.pt) - Aldeias Históricas de Portugal integram campanha nacional 
por um turismo responsável
29 de Julho (Sapo Viagens) - Aldeias Históricas de Portugal integram campanha nacional 
por um turismo responsável
29 de Julho (Amarante Magazine) - Rota do Românico participa em campanha nacional 
por um turismo responsável
29 de Julho (Tâmega TV) - Rota do Românico participa em campanha nacional por um 
turismo responsável
30 de Julho (Diário As Beiras) - Seis destinos do Centro juntam-se à campanha nacional 
de “turismo responsável”
30 de Julho (Publituris) - Aldeias Históricas de Portugal integram campanha nacional por 
um turismo responsável
30 de Julho (Press Tur) – Rota do Românico adere à campanha de turismo responsável
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CONTRIBUIÇÕES CIENTÍFICAS PARA
O GEOPARK E AS GEOCIÊNCIAS

- NETO DE CARVALHO, C. – Paisagens Geológicas do Tejo à Cordilheira Central. In 
Henriques, F. (Ed.), Proença-a-Nova Arqueologia e Património construído. Associação de 
Estudos do Alto Tejo, Proença-a-Nova, 16-21.
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL

- European Geoparks Network Newsletter – Joint Contribution: GEOFOOD for sustainable 
development in UNESCO Global Geoparks – An awarded winning IGCP Project

- Guia das Praias Fluviais da região Centro
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL



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

https://www.linkedin.com/company/geoparknaturtejo/

https://twitter.com/Geo_Naturtejo
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Geoparks: Geologia humanizada

Geoparks
NETWORK

GLOBALGEOPARKS



www.geoparknaturtejo.com

Ficha técnica:

Edição - Geopark Naturtejo, 2021
Coordenação - Carlos Neto de Carvalho

Textos - Carlos Neto de Carvalho,
 Joana Rodrigues, Carla Jacinto

Fotografias - Carlos Neto de 
Carvalho, Joana Rodrigues

Clipping - Carla Jacinto e Alice Marcelo 
Design - Layer [Design and Print Studio]

Montagem - Joana Rodrigues
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