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Percurso pedestre da Rosa-Albardeira em Toulões: sucesso consolidado
Jornadas de Encerramento das Celebrações dos 800 anos de Proença-a-Velha
Participação no Encontro Temático da Casa das Ciências sob o tema da Água

Semana Santa sempre am alta no Geopak para os operadores turísticos espanhóis
...e mais!
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Meimão é a localidade mais a norte do Geopark Naturtejo – Geoparque Mundial da UNESCO.
Encontra-se entre montanhas que se elevam a 900 metros de altitude, no vale elevado e
rectilíneo da Ribeira da Meimoa. Por aqui cruzam-se duas falhas de extensão quilométrica,
que atravessam a Serra da Malcata de norte a sul. Do miradouro da Capela de Nossa Senhora
do Pilar a paisagem estende-se entre braços aconchegantes da barragem. As encostas de
xisto iniciam a Reserva Natural da Serra da Malcata, habitat histórico do muito ameaçado
lince-ibérico que espera voltar a ser casa do felino mais raro do mundo e símbolo desta terra.
Estas serranias, aparentemente desertas, foram também habitat para o Homem desde
recuados tempos. Casinhas corresponde a um conjunto de mamoas, hoje infelizmente muito
arruinadas. Junto da Ponte do Ribeiro de Arrebentão situava-se uma villa romana e não longe
fica o povoado fortificado de Meimão Velho, possivelmente com origem na Idade do Ferro.
Os romanos terão explorado minas de ouro no campo filoniano de rochas básicas de
Meimão-Cabeça Calva.
Num território de 33,22 km2, onde vivem apenas 280 pessoas, a natureza protegida traz
amplas possibilidades de desenvolvimento turístico. A actividade turística centra-se na praia
fluvial da barragem e no seu aldeamento turístico. Mas a natureza destas montanhas
possibilita uma ampla variedade de actividades que vão do pedestrianismo ao cicloturismo,
dos desportos de montanha, às visitas guiadas, observação de fauna e etnobotânica. A
Reserva Natural da Serra da Malcata oferece o percurso pedestre do Sobreiral e a zona é
atravessada pela Grande Rota das Aldeias Históricas. As serranias desertas em breve
voltarão a ser casa do lince-ibérico e Meimão poderá ser uma privilegiada porta para a
descoberta do seu dia-a-dia.
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ACTIVIDADES DO MÊS

1 de Abril – Factor Ocio no Geopark Naturtejo. O Guia Jorge Costa acompanhou 25 Espanhóis vindos através do
operador Factor Ocio realizando visitas a Monsanto e Idanha-a-Velha.

6 a 7 de Abril – 6º Festival dos Espargos, Criadilhas e Tortulhos. Alcafozes recebeu, no fim de semana de 6 e 7
de abril, o 6º Festival dos Espargos, Criadilhas e Tortulhos, organizado pela Câmara de Idanha-a-Nova e pela
União das Freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes, e onde foram apresentados produtos regionais e
artesanato, pratos de produtos silvestres, live cooking, workshops, concursos e música tradicional.
O presidente da Câmara de Idanha-a-Nova e do Geopark Naturtejo, Armindo Jacinto, afirma que foram “dois dias
a promover a nossa gastronomia e o nosso património natural e histórico-cultural, a dinamizar a economia com
os nossos produtores e expositores, muita animação e a colaboração da população local”.
Para o presidente da União das Freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes, Vítor Mascarenhas, o “Município
encontrou na organização de festivais temáticos em todo o Concelho uma fórmula positiva para animar as
nossas terras”. O autarca salientou o impacto destes eventos para “dar vida às nossas vilas e aldeias e para criar
economia com base no melhor que temos, que são os produtos da terra, o património e as nossas gentes”.

10 de Abril - Turistas Espanhóis visitam o Geopark Naturtejo. Um grupo de 55 turistas espanhóis vindos de
Cáceres visitou o Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da Unesco. Conheceram a Aldeia Histórica de Idanha-
a-Velha e o Centro de Artes Tradicionais em Município de Idanha-a-Nova. Terminaram com um delicioso almoço
no restaurante Helana! Forma acompanhados nesta visita pelo Guia Jorge Costa.

11 a 13 de Abril - Encontro Temático da Casa das Ciências sob o tema da Água. A Casa das Ciências – Fundação
Belmiro de Azevedo iniciou um novo ciclo de Encontros, sobre temas de grande abrangência em que são
propostas estratégias de actividades multidisciplinares para aprofundamento das aprendizagens. O I Encontro
Temático decorreu na Escola Superior de Tecnologia e Gestão – Instituto Politécnico de Viana do Castelo e foi
dedicado à Água, tendo sido abordados temas como as alterações climáticas, as águas subterrâneas, os
desafios do consumo, entre outros.
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O Geopark Naturtejo promoveu o workshop “Águas subterrâneas: Património Geológico invisível?” dinamizado
pela geóloga Joana Rodrigues, com duas sessões, uma dedicada a professores de Biologia e Geologia e outra a
professores de Física e Química, com cerca de 50 participantes, que exploraram o Património Hidrogeológico do
Geopark Naturtejo, num desafio de Acqua Challenge, com águas de todo o país, numa abordagem transferível
para cada sala de aula.
O evento incluiu também uma saída de campo, com visita a ETAR e o Geoparque litoral de Viana do Castelo, a DS
Smith Paper Viana em Deocriste, a Escola Superior Agrária do IPVC em Ponte de Lima, as Termas do Peso e o
Solar do Alvarinho em Melgaço.
Joana Rodrigues moderou também uma sessão de apresentação de projectos escolares e institucionais, com
boas práticas no tratamento multidisciplinar aprofundado do tema da Água e apoiou a visita às Termas do Peso,
em Melgaço.

14 de Abril – Passeio temático da Rosa-albardeira em Toulões. Toulões recebeu a 5ª edição do Passeio
Temático da Rosa Albardeira, promovido pelo Município de Idanha-a-Nova e pela Junta de Freguesia de Toulões,
com a colaboração do Geopark Naturtejo, Geoparque Mundial da UNESCO.
Esta caminhada, com partida do centro da aldeia, na Junta de Freguesia, percorreu 16 km pelas ruas da
povoação, por caminhos agrícolas e pelos trilhos da Serra da Murracha, onde crescem populações selvagens de
Rosa-Albardeira (Paeonia broteri) no seu habitat natural, em condições específicas de exposição solar,
humidade, temperatura e substrato. Nesta altura do ano, em que a paisagem mostra as suas cores primaveris,
mas durante um curto período de tempo, a Rosa Albardeira encontra-se no seu esplendor, com magníficas
flores rosa-intenso.
A caminhada contou com cerca de 160 participantes, entre os quais um grande grupo de caminheiros
espanhóis, tendo tido a colaboração de Carlos Pinto Gomes, especialista em Paisagem e Ambiente da
Universidade de Évora e Mariana Machado, arquitecta paisagística, para a interpretação do contexto biofísico da
região.
Esta visita temática pretendeu também consciencializar para a fragilidade desta espécie endémica da região,
sensibilizando para a necessidade da sua conservação e alertando para que não se recolham bolbos ou
sementes da planta nos campos, o que impede novas Rosas-Albardeiras de nascer.
Recorde-se que Toulões é a Aldeia da Rosa-Albardeira em Portugal, resultado de uma parceria com Lorsch
“Cidade Peónia” Património da Humanidade, na Alemanha, e com o Monte Lushan, na China também “Cidade
Peónia” e Património da Humanidade, com o principal objectivo da valorização da Rosa-Albardeira associada à
sua conservação.
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18 a 21 de Abril – Semana Santa sempre am alta no Geopark para os operadores turísticos espanhóis. O
operador espanhol Arawak realizou mais um programa pelo Geopark onde participaram 52 pessoas, tendo
como guia Francisco Paula. Realizaram a Rota dos Fósseis em Penha Garcia; visita ao Museu Cargaleiro e Jardim
do Paço Episcopal em Castelo Branco; Passeio de Barco, em Vila Velha de Ródão; visita ao Núcleo de Azeite em
Proença-a-Velha e à aldeia histórica de Monsanto.

18 a 21 de Abril - Tierra de Fuego no Geopark Naturtejo. O Guia Jorge Costa acompanhou 22 Espanhóis que
realizaram o seguinte programa: Rota dos Abutres; Rota dos Balcões; Barrocais de Monsanto, descendo o
Inselberg e percorrendo os trilhos até Idanha-a-Velha; Rota dos Fósseis.

18 a 21 de Abril - O Operador Espanhol Geographica visita o Geopark Naturtejo. O Geopark Naturtejo recebeu
a visita de 30 espanhóis que realizaram várias visitas entre elas Monsanto e Idanha-a-Velha e ainda um passeio
de barco em Vila Velha de Ródão. Foram acompanhados pelo Guia José Antunes.

18 a 21 de Abril – Semana Santa bem passada no Geopark. Um grupo de 10 pessoas vindos de Malpartida de
Cáceres aproveitaram o fim de semana da páscoa para conhecerem o Geopark Naturtejo e ficaram alojados no
Geo-Refúgio Casa do Forno em Salvaterra.

25 de Abril - O operador Espanhol Bayern Travel visita Castelo Branco. Um grupo de 33 turistas espanhóis
viajou de Madrid até ao Geopark Naturtejo, para conhecer Castelo Branco. Esta visita foi guiada pela Associação
a Nossa Beira.
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27 de Abril - Viagem Com Vida. A Academia de Música de Coimbra realizou um passeio anual de alunos, a IV
Viagem Com Vida, numa visita de dois dias, muita música, à descoberta da natureza, cultura e património de
Oleiros. A visita incluiu o geossítio Miradouro do Mosqueiro, onde os visitantes interpretaram a paisagem das
montanhas de Oleiros, do Trilho Internacional dos Apalaches e os vestígios de vida antiga, preservados nas
rochas da Serra do Muradal, com a geóloga Joana Rodrigues.

28 de Abril - Jornadas de Encerramento das Celebrações dos 800 anos de Proença-a-Velha. Uma vez mais na
Igreja da Misericórdia de Proença-a-Velha decorreram as últimas jornadas que encerraram as celebrações dos
800 anos do foral de Proença-a-Velha. Estas jornadas foram dedicadas à história local, tendo sido apresentado o
inventário do Património Arqueológico da freguesia de Proença-a-Velha pelo investigador João Caninas. Este
inventário resulta de um trabalho conjunto com a equipa do Geopark Naturtejo e incluiu o levantamentos
fotogramétricos e de geo-radar para a localização do antigo castelo medieval. O evento terminou com o coro da
Universidade de Salamanca, que também celebra os seus 800 anos, em animada relação com o grupo de
adufeiras local. Deste projecto, coordenado pelo Dr João Adolfo Geraldes, resultará a publicação de uma extensa
obra literária que reunirá todo o conhecimento existente sobre esta terra histórica. A Junta de Freguesia de
Proença-a-Velha e a associação Proençal, com o apoio do Município de Idanha-a-Nova, são as entidades
responsáveis pelo convite a diversos especialistas das mais diversas áreas do conhecimento que verão o seu
contributo para o reconhecimento desta freguesia nas suas múltiplas dimensões ser publicado ainda este verão.
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IMPACTE DO GEOPARK NOS MEDIA

Jornais & www

Abril (Raiano) – Jornadas de Interpretação do Património Transfronteiriço
16 de Abril (Diário Digital de Castelo Branco) – 5º Passeio da Rosa Albardeira juntou 160
participantes e foi um grande êxito
17 de Abril (Povo da Beira) – Toulões recebeu passeio da Rosa Albardeira
18 de Abril (Reconquista) – Passeio em Toulões foi um sucesso – Rosa Albardeira junta
160
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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

www.slideshare.net/geoparknaturtejomesetameridional
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Geoparques: Geologia humanizada
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www.geoparknaturtejo.com
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