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Junho – Novo parceiro GEOfood. A Queijaria Flores, em Rosmaninhal (Idanha-a-Nova), é uma empresa familiar, 
com um projecto agrícola desenvolvido na área natural do Tejo Internacional, que agora se junta à marca 
internacional GEOfood. Os seus queijos de cabras charnequeiras e de ovelha, alimentadas em prados com 
certificação biológica, são moldados por mãos de quem sabe como manter o sabor e preservar a tradição 
gastronómica. O leite é coalhado com água da flor de cardo, uma planta mediterrânica, de tons violeta que 
floresce entre Maio e Julho, fundamentalmente no interior do país.
A Queijaria Flores produz também azeite, em olivais tradicionais, biológicos, totalmente adaptados às 
temperaturas extremas e às condições climáticas da zona. O Vale do Tejo é a principal estrutura geomorfológica 
desta região, responsável pelas condições biofísicas únicas da área que conferem qualidades ímpares aos 
produtos.
Todo o processo de adesão à GEOfood foi desenvolvido pela estagiária de Turismo, Inês Freixo, tendo incluído o 
primeiro contacto e apresentação da marca, reuniões técnicas, visitas às instalações e acompanhamento de 
todo o procedimento.

Junho – Novo projecto LEARN TO CHANGE. O Geopark Naturtejo integrou o projecto LEARN TO CHANGE, 
promovido pelo Instituto Politécnico de Castelo Branco, financiado pela agência Erasmus + para o período 2021-
2023.
Num momento em que o ensino foi fortemente afectado pelas restrições impostas pela pandemia de COVID-
19, o principal objectivo do projecto é ligar alunos e professores do Ensino Superior ao tecido empresarial das 
comunidades envolventes, através da co-criação de narrativas digitais na área do Turismo Sustentável. Serão 
produzidos módulos de ensino para envolver os alunos em narrativas digitais colaborativas que irão potenciar 
mudanças sustentáveis no Turismo, a nível europeu.
Além do IPCB, participam as universidades: Haaga-Helia University of Applied Sciences (Finlândia), Budapest 
Business School (Hungria), University of Chemistry and Technology (República Checa) e Saxion University of 
Applied Sciences (Holanda). 

1 de Junho – Alunos do Mestrado Internacional Pangea no Parque do Barrocal. 5 alunos do mestrado 
internacional Pangea e dois professores da Universidade do Minho fizeram uma visita pelo Geopark Naturtejo. 
Carlos Neto de Carvalho recebeu o grupo com as boas-vindas feitas no Parque do Barrocal. O coordenador 
científico do geoparque fez uma introdução do trabalho realizado ao longo dos anos e acompanhou-os numa 
visita à mais recente atracção geoturística deste território.
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Ficha técnica:

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

Textos - Joana Rodrigues, Carlos Neto 
de Carvalho, Manuela Catana

Fotografias - Joana Rodrigues, Manuela 
Catana, Yilu Zhang, Joel 

Carvalho, Inês Freixo
Clipping - Carla Jacinto e Alice Marcelo 

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