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//  "BREAK-UP" / Projeto com várias entidades 

Naturtejo estuda 
rochas antigas 
O Geopark Naturtejo está a de-
senvolver o projeto "Break-Up" 
com o objetivo de dar a conhe-
cer as rochas mais antigas da 
região da Beira Baixa. 
A iniciativa é coordenada pelo 
professor Martim Chichorro, da 
Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade Nova de 
Lisboa, e inclui diversos par-
ceiros. como a Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa entre outras universida-
des portuguesas, o Laboratório 
Nacional de Energia e Geologia. 
o British Geological Survey e o 
Serviço de Geologia do Municí-
pio de Idanha-a-Nova. 
O "Break-Up" centra-se na im-
portante geodiversidade que 
conferiu o reconhecimento da 
região como território UNESCO, 
em particular nos geomonu-
mentos de Penha e do Vale do 
Erges. O objetivo da cooperação 
científica. que poderá contar 
com o apoio do município de 
Idanha-a-Nova ao abrigo da as-
sinatura de protocolo entre este 
e a FCT-UNL, é entender como 
se deu a abertura do denomina-
do Oceano Rheic, cujo registo 
geológico se encontra patente  

nas rochas desta região datadas 
de há 600 milhões de anos. 
Os trabalhos de investigação 
científica e colheita de amostras 
iniciaram-se há uma semana 
com a participação do coorde-
nador do projeto, do professor 
Teimo Bento da Faculdade de 
Ciências da Universidade de 
Lisboa e de Carlos Neto de Car-
valho, geólogo do município de 
ldanha-a-Nova e coordenador 
científico do Naturtejo. 
Os trabalhos decorreram ainda 
no âmbito da tese de mestrado 
de Lourenço Crispim, aluno da 
Faculdade de Ciências de Lis-
boa, que visa o estudo geoquí-
mico de rochas de origem mag-
mática e sedimentar que podem 
ser encontradas em Salvaterra 
do Extremo e Penha Garcia. 


