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30 de Junho –  É criada a Rede Portuguesa dos Geoparques Mundiais da UNESCO. Foi celebrado, em Lisboa, um 
Protocolo entre a Comissão Nacional da UNESCO e as estruturas de gestão dos Geoparques Mundiais da UNESCO 
portugueses, criando a Rede Portuguesa dos Geoparques Mundiais da UNESCO.
Nos termos estabelecidos pelo Programa Internacional de Geociências e Geoparques da UNESCO e das suas 
Linhas Orientadoras, este órgão é responsável pela coordenação deste Programa em Portugal. À semelhança 
de outras redes nacionais ligadas à UNESCO, os principais objectivos são aprofundar o conhecimento, a troca de 
experiências e de boas práticas entre os seus membros, promover uma maior coordenação e 
acompanhamento de actividades, bem como o lançamento de iniciativas conjuntas.
O Protocolo foi subscrito pelo Presidente da Comissão Nacional da UNESCO e pelos Presidentes dos cinco 
Geoparques Portugueses, Naturtejo, Arouca, Açores, Terras de Cavaleiros e Estrela.
Armindo Jacinto, Presidente do Conselho de Administração do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO e 
Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, destacou a importância da cooperação e do trabalho em 
rede entre Geoparques, que sai agora reforçado pelo estabelecimento oficial desta Rede Nacional.
A Rede Portuguesa dos Geoparques Mundiais da UNESCO agora criada vem substituir o Fórum Português de 
Geoparques, criado em 2011 e do qual o Geopark Naturtejo foi também membro fundador.
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30 de Junho a 2 de Julho -  Formação Acreditada para professores "Água - um tema transversal". Após dois 
anos e meio de interrupção os Encontros da Casa das Ciências voltaram. A cidade de Estremoz recebeu o II 
Encontro Temático dedicado à "Água - um tema transversal", com 15h de formação acreditada para professores 
de Física & Química e Biologia & Geologia.
Joana Rodrigues, geóloga do Geopark Naturtejo, dinamizou duas oficinas "Águas subterrâneas: Património 
Geológico invisível?", uma actividade que explora a relação entre as propriedades físico-químicas das águas 
minerais naturais e de nascente com o seu contexto geológico que, segundo os formandos 'abre portas a 
abordagens inovadoras aos temas da Água e do Património Geológico'.
O Encontro decorreu no Teatro Bernardim Ribeiro e no Centro Ciência Viva de Estremoz, tendo juntado dezenas 
de especialistas no tema e cerca de 300 formando, professores do Ensino Básico e Secundário. Além de oficinas, 
este Encontro incluiu conferências, mesas-redondas, apresentação de projectos educativos, saídas de campo e 
contou com o apoio do Geopark Naturtejo na organização.
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5 de Julho –   Visita técnica da Comissão de Acompanhamento da Estratégia de Ecoturismo da Geórgia. O 
Geopark Naturtejo recebeu a visita técnica da Comissão de Acompanhamento da Estratégia de Ecoturismo da 
Geórgia. Este Comité é composto por especialistas e representantes do Ministério Georgiano da Protecção 
Ambiental e Agricultura, do Ministério da Economia e Desenvolvimento Sustentável, da Administração Nacional 
de Turismo, da Associação de Ecoturismo e da Rede de Turismo Rural da Geórgia. Com o apoio da Agência Alemã 
de Cooperação Internacional do Governo alemão e co-financiamento da União Europeia, está a ser 
desenvolvida uma estratégia nacional e plano de acção para o Ecoturismo. A equipa foi recebida em Penha 
Garcia pelo Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e Presidente do Conselho de Administração da 
Naturtejo, Armindo Jacinto. 
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A jornada iniciou-se com uma reunião de trabalho, onde Joana Rodrigues apresentou a Estratégia para o 
Geoturismo do Geopark Naturtejo e o trabalho desenvolvido pelos Geoparques Portugueses com o Turismo de 
Portugal. Armindo Jacinto discutiu com os participantes sobre os maiores desafios do território do Geopark 
Naturtejo, ao nível do Turismo, da Agricultura e da Conservação da Natureza. 
Além de visitas a Penha Garcia e a Monsanto, a comitiva teve a oportunidade de contactar com os parceiros de 
animação turística, alojamento e restauração Porta Raiana, Beir'Aja, Casa Vinte & Cinco, Petiscos & Granitos e 
Herdade Clube Tiro de Monfortinho.
A delegação reuniu também com o Turismo de Portugal, em Lisboa, e visitou vários destinos de Natureza no 
nosso país, com o objectivo de conhecer contextos e experiências internacionais que possam contribuir para 
desenvolver produtos e serviços turísticos diferenciadores na Geórgia.

7 a 8 de Julho – 13º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse Mineiro e 
Geológico de Portugal. Decorreu o 13º Encontro Anual de Parceiros do Roteiro das Minas e Pontos de Interesse 
Mineiro e Geológico de Portugal, na Urgeiriça, este ano com organização da EDM – Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro, em parceria com a Direcção de Geral de Energia e Geologia. Os actuais 41 Parceiros 
juntaram-se para fazer o ponto de situação das actividades, articular estratégias e discutir novos projectos e 
ainda conhecer 3 novos candidatos a Parceiros.
O Encontro debateu o tema da sustentabilidade dos territórios mineiros, do ambiente à economia e 
comunidades locais, com vários casos de estudo que incluíram a recuperação ambiental do Complexo Mineiro 
da Urgeiriça.
Durante a sessão 'Novas perspectivas de trabalho', Joana Rodrigues, que representou o Geopark Naturtejo 
juntamente com Mariana Vilas Boas, partilhou com os Parceiros algumas iniciativas de dinamização e promoção 
do Roteiro de Minas desenvolvidas pelo Geopark, designadamente publicações, apresentações em congresso, 
formação de professores, assim como o lançamento da Semana dos Parceiros na BTL 2022, em conjunto com os 
Geoparques Portugueses.
A logística do Encontro e visita de campo foram coordenadas pela geóloga da EDM, Daniela Lobarinhas, cujo 
estágio curricular de final de curso foi realizado no Geopark Naturtejo, em 2009.
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13 de Julho -  Reunião da Comissão de Acompanhamento da Rede Portuguesa dos Geoparques Mundiais da 
UNESCO. FDecorreu a primeira reunião da Comissão de Acompanhamento da Rede Portuguesa dos Geoparques 
Mundiais da UNESCO. O objectivo desta comissão, que reunirá mensalmente, é prestar apoio à articulação das 
actividades do recém-criado Comité de Coordenação da Rede. O Geopark Naturtejo esteve representado por 
Joana Rodrigues.

8 de Julho –  Inauguração da Exposição “10 anos do Campo Internacional de Arqueologia de Proença-a-
Nova”. Celebrar os trabalhos desenvolvidos no Campo Arqueológico de Proença-a-Nova ao longo dos últimos 
10 anos é o objetivo da exposição patente até ao dia 15 de setembro no Posto de Turismo de Proença-a-Nova. 
A exposição apresentada é essencialmente informativa, com cartazes e folhetos, contando também com 
alguns dos materiais recolhidos nas investigações e complementada pelo livro 'Proença-a-Nova: Arqueologia e 
Património construído', lançado em julho de 2021 e também ele considerado uma retrospetiva histórica sobre o 
trabalho desenvolvido e ainda sobre a ocupação dos territórios de Proença-a-Nova do ponto de vista 
arqueológico.
“Esta exposição é uma retrospetiva dos trabalhos realizados em dez anos de Campo Arqueológico, projetando-
se em mais de dez sítios arqueológicos diferentes, de diferentes épocas”, explica João Caninas, diretor do 
Campo Arqueológico de Proença-a-Nova.
O arqueológo aponta ainda que ao longo dos anos o grupo teve sempre a intenção de diversificar os locais de 
investigação: “temos várias pessoas com diferentes especialidades em matéria de arqueologia e estamos 
interessados em explorar várias realidades no concelho. Procurámos diversificar os locais de investigação, para 
que possam haver mais lugares disponíveis para serem visitados, porque ao estudarmos estes sítios, tornamo-
los visitáveis, geramos informação sobre eles e contamos as histórias de cada um deles”.
O Campo Arqueológico de Proença-a-Nova é considerado um 'Campo-Escola' e encontra-se direcionado para 
estudantes de arqueologia e de outras especialidades relacionadas, estando inclusivamente acordadas 
parcerias com a Universidade do Porto, de Coimbra, de Évora, do Algarve e ainda da Universidade Autónoma de 
Lisboa. O Geopark Naturtejo é parceiro deste ambicioso projecto científico e educativo desde as sua origens e 
esteve representado na inauguração por Carlos Neto de Carvalho.

14 de Julho –  Assembleia Anual da Associação Internacional das Rotas da Transumância e dos Caminhos 
Rurais. As rotas de transumância constituem um verdadeiro património cultural europeu comum que une os 
países do norte e do sul desde a sua forma mais primitiva de vida civilizada.  ”Rotas de Transumância e 
Caminhos Rurais, uma rede europeia de itinerários tradicionais” foi iniciada em 2016 como uma iniciativa de 
investigação internacional e multidisciplinar com origem em três sistemas de transumância, mostrando a 
diversidade do norte da Europa à região mais ao sul, incluindo quatro países, Suécia, Itália Portugal e Espanha, 
mas tambem parceiros de outros continentes, caso do México. O Geopark Naturtejo é o parceiro português 
desta Associação Internacional recentemente criada sob a égide do Governo das Canárias e da Universidade de 
La Laguna. Esta Associação pretende criar um Itinerário Europeu ligado à Transumância. Nesta Assembleia anual 
foram apresentados os novos parceiros, tendo Carlos Neto de Carvalho representado o Geopark Naturtejo, bem 
como o estado presente da candidatura do Itinerário Cultural ao Conselho da Europa. Entretanto, o Geopark 
Naturtejo já contactou o Representante de Portugal no Comité Diretor dos Itinerários Culturais do Conselho da 
Europa, o Arquitecto Manuel Lacerda, colocando-o a par da importância que este novo Itinerário Cultural tem 
para a valorização dos caminhos rurais do território.
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Festival 'Termas é Monfortinho' com actividades durante todo o mês de Julho. Já arrancou o Festival 'Termas é 
Monfortinho', um programa de Verão que decorre até 25 de Setembro, com mais de 50 actividades e do qual o 
Geopark Naturtejo é parceiro. No mês de Julho destacam-se vários eventos musicais, tertúlias sobre 'vizinhos 
raianos', termas, alimentação e nutrição.  

20-22 de Julho -    VII Encontro Internacional da Casa das Ciências. Quase a encerrar o ano lectivo, decorreu 
mais uma Formação de Professores, no VII Encontro Internacional da Casa das Ciências que, mais uma vez, 
contou com o apoio do Geopark Naturtejo na organização. Durante três dias, desta vez no Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, mais de 400 professores do Ensino Básico e Secundário e mais de 100 especialistas 
discutiram o tema 'Clima e Sustentabilidade', com diversas conferências, mesas-redondas, oficinas e 
apresentação de projectos educativos.  
Joana Rodrigues dinamizou as oficinas "Águas subterrâneas: Património Geológico invisível?" e “Roteiro de 
Minas - Património Geológico e Geomineiro de Portugal na ponta dos dedos”. Esta nova actividade pretende dar 
a conhecer o potencial educativo desta plataforma nacional, de acordo com as Aprendizagens Essenciais dos 
currículos nacionais, aos professores de Biologia & Geologia e Geografia. Com um total de 25h de formação 
acreditada pelo Ministério da Educação, o Encontro Internacional da Casa das Ciências proporciona aos 
professores uma oportunidade única de formação científica interdisciplinar.

26 de Julho -   Parabéns Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da UNESCO  pelo 16º Aniversário! A 26 de 
Julho de 2006 a candidatura do Geopark Naturtejo foi aprovada por unanimidade, tornando-se o primeiro 
Geoparque a integrar a Rede Global de Geoparques, em Portugal.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

1 de Julho (https://unescoportugal.mne.gov.pt) - Criação da Rede Portuguesa dos 
Geoparques Mundiais da UNESCO 
4 de Julho (www.nationalgeographic.pt) – O passado inscrito na rocha
4 de Julho (Mais Beiras) - Criação da Rede Portuguesa de Geoparques Mundiais da 
UNESCO
4 de Julho (Gazeta Rural) - Criação da Rede Portuguesa de Geoparques Mundiais da 
UNESCO
7 de Julho (Central Noticias) - Criação da Rede Portuguesa de Geoparques Mundiais da 
UNESCO
7 de Julho (Reconquista) - CRIADA RECENTEMENTE NO SEIO DA UNESCO - Naturtejo integra 
rede portuguesa de geoparques
7 de Julho (Forum da Covilhã) - Criação da Rede Portuguesa de Geoparques Mundiais da 
UNESCO
7 de Julho (Diário Digital) - Geopark Naturtejo é fundador da Rede Portuguesa dos 
Geoparques Mundiais da UNESCO
11 de Julho (Gazeta Rural) - Comissão de Ecoturismo da Geórgia visita Geopark Naturtejo 
Mundial da UNESCO
11 de Julho (maisbeiras.sapo.pt) - Comissão de Ecoturismo da Geórgia visita Geopark 
Naturtejo Mundial da UNESCO
11 de Julho (BeiraNews) - Comissão de Ecoturismo da Geórgia visita Geopark Naturtejo 
Mundial da UNESCO
11 de Julho (Ensino Magazine) – NATURTEJO – Santarém faz recurso para Geopark
12 de Julho (Gazeta do Interior) - Comissão de Ecoturismo da Geórgia visita Geopark 
Naturtejo 
12 de Julho (Gazeta do Interior) – Tesouros subterrâneos do Geopark Naturtejo começam 
a ser revelados

TV & Rádio

5 de Julho (Beira Baixa TV) - Criação da Rede Portuguesa de Geoparques Mundiais da 
UNESCO
12 de Julho (Rádio Castelo Branco) - Comissão de Ecoturismo da Geórgia visita Geopark 
Naturtejo Mundial da UNESCO
14 de Julho (Beira Baixa TV) – Comissão da Geórgia visita Geopark Naturtejo
25 de Julho (centrotv.sapo.pt) – Ciência Viva promove três caminhadas temáticas em 
Idanha-a-Nova
26 de Julho (Beira Baixa TV) – Idanha-a-Nova – Ciência Viva promove 3 caminhadas 
temáticas

http://www.nationalgeographic.pt
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

14 de Julho (Reconquista) – Comissão georgiana visita Geopark Naturtejo
28 de Julho (Gazeta do Interior) – Paisagens Educativas do Geopark Naturtejo Mundial da 
UNESCO apresentadas em livro
28 de Julho (Reconquista) – Ciência Viva em Agosto – Caminhadas temáticas em Idanha
28 de Julho (noticiasdocentro.pt/) – Ciência Viva promove três caminhadas temáticas em 
Idanha-a-Nova
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PROMOÇÃO PARA O PÚBLICO EM GERAL
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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, 2022
Coordenação - Carlos Neto de Carvalho

Textos - Joana Rodrigues, Carlos Neto 
de Carvalho, Jornal de Oleiros

Fotografias - Joana Rodrigues, Carlos 
Neto de Carvalho, Termas 

de Monfortinho, Casa das Ciências
Clipping - Carla Jacinto e Alice Marcelo 

Design - Layer [Design and Print Studio]
Montagem - Joana Rodrigues
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