
 

 
 
 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal  
 
A Fundação Côa Parque está a participar num projeto piloto Europeu da Textour co-financiado pela Horizon 

2020 e que visa desenvolver políticas e estratégias de Turismo Cultural que gerem um impacto positivo no de-

senvolvimento socioeconómico territorial.   Para isso, utilizará ferramentas de TIC e inovação social, com as quais 

trabalhará em 8 pilotos de turismo cultural em áreas desfavorecidas (Crespi D’Adda; Itália, Narva -Estónia; 

Umgebindeland - Alemanha, Via Regia -Ucrânia, Bielorrússia, Polónia, Alemanha, França, Espanha; Trebinje Bós-

nia, Croácia, Montenegro; TarnowskieGóry - Polónia; Vale do Côa e Siega Verde -Portugal/Espanha e Anfeh - 

Fikardou - Líbano e Chipre). 

Até ao momento, foram realizados 3 workshops, dos quais resultaram a seleção e a criação de 2 Ações que 

requerem a colaboração dos Municípios, Juntas de Freguesia e Agrupamentos de Escolas e que serão implemen-

tadas no nosso território desde o Vale do Côa a Siega Verde, até 2024, que passamos a descrever: 

 
Ação#1-A Rota da Pedra “ Meet Côa e Siega Verde” 

Criação de um mapa digital interativo com a representação de pontos geográficos e regiões desde Vila Nova de 

Foz Côa a Siega Verde, com possibilidade de interação com recursos digitais. Este mapa digital incluirá os muni-

cípios (Vila Nova de Foz Côa, Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Almeida, Torre de Moncorvo de Portugal 

e Ciudad Rodrigo de Espanha) que fazem a ligação entre o território gerido pelas 2 diferentes entidades patri-

moniais: Parque Arqueológico do Vale do Côa (Portugal) e Siega Verde (Espanha). 

 

O objetivo é integrar os pontos de maior interesse turístico (diferentes tipos de património e também eventos) 

com percursos de diferente extensão. Ao estruturar este percurso pretendemos disponibilizar uma ferramenta 

digital na qual o visitante tenha a informação relevante sobre o território. O património existe, as pessoas exis-

tem, existe a vontade de fazer novas experiências, basta fazer esta ligação: apresentar o que é relevante no e 

para o território do Côa e Siega Verde. Daí o nome A Rota da Pedra para conhecer o território entre o Côa e 

Siega Verde. 

Para visitar estes locais, os visitantes podem selecionar as seguintes modalidades - percurso pedestre (caminhos 

históricos lineares e/ou circulares); ciclovias (BTT e percurso longo); passeios equestres e/ou utilizar veículo pró-

prio. 

A colaboração dos Municípios e das Juntas de Freguesia na Ação 1 consiste na referência de um ponto para 

ser colocado o QR code (código de barras estilizado que permite ter acesso à informação dos vários pontos de 

interesse a visitar), bem como o fornecimento do suporte/placa onde irá ser afixado. 

Os pontos de interesse assinalados pelos participantes seguem anexos. 

 

 
Ação#2-Embaixadores do Côa 
 



 

A ação consiste na formação de residentes (jovens-idade compreendida entre os 12 e os 25 anos e séniores- 

acima dos 60 anos de idade) como embaixadores do Côa. 

A formação consistirá na realização de 2-3 workshops e abordará as seguintes temáticas: património, história 

do Vale do Côa e comunicação, sensibilizando os Embaixadores para a singularidade do lugar, para a necessidade 

de preservação e para a forma como o turismo cultural sustentável pode ajudar o desenvolvimento local. 

Os embaixadores poderão futuramente de forma voluntária, recorrendo às suas vivências ou em lendas locais 

e/ou utilizar os seus conhecimentos como “contadores de histórias” em visitas e/ou formar outros intervenien-

tes.  

A formação será feita em português, procurando a diversidade e promovendo a inclusão, podendo ter também 

tradutores de língua gestual. 

A colaboração quer dos Agrupamentos de Escolas, quer dos Municípios e Juntas de Freguesia abrangidas pelo 

Parque Arqueológico do Vale do Côa (Vila Nova de Foz Côa, Mêda, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Al-

meida, Torre de Moncorvo de Portugal e Ciudad Rodrigo de Espanha) é imprescindível no levantamento e na 

identificação destes Embaixadores que devem revelar as seguintes caraterísticas no seu perfil:  

- Ser empático, bom comunicador, confiável, conciso e objetivo. 

 

Desde já, mostramos a nossa total disponibilidade para explicar o projeto e eventualmente, se achar 

conveniente o agendamento de uma reunião até 28 de novembro, data de conclusão de recolha dos 

dados supracitados.  

Sempre pode consultar:https://textour-project.eu/ 
E visualizar vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=dVR7Tsa0eF4 
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Thierry Aubry 
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Fernando Dias 
Rosa Jardim 
Vera Carvalho 
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