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 Marco de Referência .
MARVÃO E A SERRA DE SÃO MAMEDE: UM TERRITÓRIO ALTAMENTE VULNERÁVEL 
A Serra de São Mamede é um território que alberga um grande legado cultural e histórico-artístico e um património 
ambiental de elevadíssimo valor ecológico e natural.

No entanto, esta área representa uma das regiões mais despovoadas, envelhecidas e empobrecidas da Europa, 
pois o fato de pertencer a uma das regiões ruralizadas mais deficientes do continente (Alentejo, em Portugal) 
acrescenta o problema adicional, social, cultural e econômico, gerado pela "cicatriz" que representa a fronteira com
Espanha que fragmentou e enfraqueceu ainda mais esse território.

Contudo, actualmente, como território, apresenta níveis muito elevados de vulnerabilidade, tanto social como 
ecológica, o que o coloca num cenário crítico antes das consequências das profundas mudanças perturbadoras 
que nós, como sociedade, enfrentamos globalmente: crises comunitárias como a Covid19 , Alterações Climáticas, 
Despovoamento do Ambiente Rural.

A crise climática ameaça seriamente um território constituído por um mosaico de ecossistemas de incalculável 
valor ambiental e natural, único nestas latitudes, altamente vulnerável e com muito pouca capacidade, social e 
ecológica, de adaptação aos seus efeitos.

As crises comunitárias e sociais (despovoamento, covid19) representam um risco importante para uma população 
altamente envelhecida e em rápido declínio numa das regiões mais despovoadas, envelhecida e empobrecida da 
Europa.

É importante notar que, neste caso, enfatizando a abordagem territorial, é difícil separar questões sociais e 
ambientais, uma vez que os modos de vida geraram uma simbiose profunda entre as práticas culturais, 
econômicas e sociais que estão profundamente conectados aos metabolismos naturais do território. 
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DO PASSADO PARA O FUTURO: A ESTAÇÃO MARVÃO-BEIRÃ 

O Ramal de Cáceres começou a ser construído em 15 de julho de 1878, pela Companhia Real dos Caminhos 
de Ferro Portugueses, e entrou ao serviço em 15 de outubro do ano seguinte, mas a abertura oficial só se 
realizou no dia 6 de junho de 1880.

Em 1913, havia um serviço de diligências entre a estação de Marvão e as termas da Fadagosa.  Em 1926, esta 
estação foi alvo de grandes obras de expansão, tendo o antigo edifício sido totalmente modificado.  Foi 
aumentado o espaço disponível para a delegação aduaneira, os serviços, e os alojamentos para o pessoal, e 
construiu-se um anexo com um restaurante, e 4 quartos para os passageiros, com lavabos individuais.

A fachada exterior da estação foi decorada com 13 painéis de azulejo, em azul e branco, colocados de forma a 
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ser facilmente vistos pelos passageiros, servindo como uma espécie de roteiro turístico para o visitante 
estrangeiro que chegasse a Portugal. A decoração ficou a cargo do pintor Jorge Colaço

A estação de Marvão foi servida pelo TER Lisboa Expresso, que ligou, entre 1967 e 1989, as cidades de Lisboa
e Madrid. O Lusitânia Comboio Hotel, que circula desde 1995, também passava por Marvão.

A operadora Comboios de Portugal suprimiu todos os comboios Regionais no Ramal de Cáceres no dia 1 de 
fevereiro de 2011, ficando esta estação apenas com os serviços do Lusitânia Comboio Hotel; no entanto em 
outubro o governo anunciou a decisão de alterar o percurso destes comboios para a Linha da Beira Alta até ao 
final do mesmo ano, e assim proceder à total desativação do Ramal de Cáceres, no âmbito do Plano 
Estratégico de Transportes.

Fonte: Wikipedia

Hoje em 2021, a estação permanece vazia, talvez à espera de um último comboio que a possa ligar a um futuro
mais sustentável impulsionado pela força da energia cidadã e comunitária através de novas linhas de trânsito 
digital. Linhas com as quais se possa interligar globalmente com qualquer outro lugar do mundo, ressignificando
assim o valor da micro-biorregião transfronteiriça de São Mamede, do município de Marvão e da aldeia de 
Beirã, como um lugar de oportunidade para uma vida de prosperidade e desenvolvimento superando o seu 
pesado estigma como espaço de fronteira e território hiper-periférico. 

Passageiros do comboio!!!! É tempo de encarar o nosso futuro incerto com esperança, de partir para esta 
maravilhosa viagem, de reactivar o nosso passado para nos guiar em direção ao nosso futuro. 
Chegou a hora de Bora Beirã!!!
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 O que é Bora Beirã? .
OBJECTIVO GERAL:
A iniciativa procura oferecer um espaço complementar de aprendizagem, convívio e empreendedorismo na antiga 
estação de comboios de Beirã (Estação Marvão-Beirã) para olhar para o futuro e valorizar o nosso passado.

Um espaço presencial e virtual, aberto, criativo e colaborativo para a inovação sócio-ecológica, os 
desenvolvimentos regenerativos, as novas economias sociais e circulares, a transformação comunitária e 
resiliência do território para a população de Beirã, de Marvão e da zona transfronteiriça de influência do Parque 
Natural da Serra de São Mamede, com dois objectivos gerais: 

- Ajudar a atrair e fixar a população e gerar novas oportunidades económicas baseadas nos recursos locais.

- Estimular a aquisição de novas competências para a mudança e assegurar o acesso à aprendizagem, incluindo 
as crianças e jovens de famílias mais carenciadas, para contrariar a tendência de risco de exclusão que se revela 
em cada crise económica e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Oferecer experiências de aprendizagem complementares nas áreas da ecologia, novas tecnologias,  digitalização
e inovação rural. Oferecer alternativas educativas e conteúdos on-line para o desenvolvimento das capacidades 
sócio-ecológicas para a mudança dos estudantes em todas as áreas de educação e em todos os graus de ensino.

- Apoiar a geração de projetos de inovação sócio-ecológica e processos de empreendedorismo sócio-ecológico. 
Apoiar a geração de novos produtos/serviços associados no contexto das novas economias: economia circular, 
economia social, etc. no área do Parque Natural da Serra de São Mamede.

- Apoiar o desenvolvimento de ações de aprendizagem activa e de participação comunitária.
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- Divulgar e tornar acessível a toda a população as novas tecnologias e ambientes digitais e novas abordagens 
teóricas e práticas para a mudança e resiliência do território.

ABORDAGEM ESTRATÉGICA E TEMÁTICA:
- Transição climática & Soluções Baseadas na Natureza

- Água, Alimentação e Agricultura Regenerativa
- Mobilidade Sustentável e Energía
- Serviços dos Ecossistemas e Gestão de Resíduos

- Transição Digital & o Futuro do Trabalho
- Alfabetização Digital
- Nomadismo Digital
- Novas Abordagens de Produção

- Resiliência Comunitária & Soluções Lideradas pela Comunidade
- Cuidados Intergeracionais e Saúde Comunitária
- Nova Cidadania Rural-Global
- Criatividade e Cultura para a Mudança
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ABORDAGEM METODOLÓGICO:
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Metodologicamente, propõe-se gerar um espaço onde os processos de inovação educativa, comunitária e 
económica convergem, combinando as abordagens da nova escola, dos living labs, os laboratórios cidadãos e 
dos hubs de inovação e empreendedorismo sócio-ecológico.
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O MUSEU FERROVIÁRIO DO RAMAL DE CÁCERES

Não há inovação sem tradição. A estação Beirã-Marvão e a população local
nunca devem perder a memória do que esta aldeia foi e representou para
toda a região.

O Museu Ferroviário de Cáceres em Marvão é uma instalação pioneira e
inovadora que reunirá esta memória física e intangível e a oferecerá como
trampolim para nos lançarmos para a construção colectiva deste novo
horizonte de que precisamos, tanto local como globalmente.

LABORATÓRIO de INOVAÇÃO EDUCATIVA: 

Um centro de aprendizagem baseado em novas abordagens e 
pedagogias, uma proposta de trabalho centrada na tentativa de 
oferecer um quadro de inovação educacional para ambientes rurais 
e/ou periféricos na Europa a partir do qual se possam criar novos 
modelos curriculares orientados para a resiliência e regeneração do 
território e na criação de novas oportunidades para o 
desenvolvimento de atividades pessoais e profissionais no futuro por
parte de jovens e crianças que estão a habitar nestes territórios com 
base em 2 pilares básicos:
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A/ A Nova Escola e as Pedagogias Activas
A Nova Escola e as Pedagogias Activas têm sido desenvolvidas há anos através de centros educativos de
referência que realizam estes modelos. Nos últimos anos, muitos professores viram neles a possibilidade 
de melhorar a sua prática educativa e trazer aplicações destas experiências para as suas salas de aula. 
Quando falamos de inovação educativa, entre outras coisas, falamos sobre: a importância de oferecer 
diferentes formas de aproximar o conhecimento dos estudantes, ouvir os seus interesses, o professor 
como guia, a educação integral, a relação entre aprendizagem, movimento e emoção, educar em 
competências, pensamento crítico, saber trabalhar em equipa, auto-regulação ou disciplina sem punição.
A sua abordagem oferece-nos uma forma de trabalhar aberta a um número infinito de propostas que nos 
ajudam a avançar para um modelo mais adaptado às necessidades da educação no século XXI.

B/ Curriculum Eco-Social, Ecologias de Aprendizagem Regenerativa & Novas abordagens da Inovação 
Social
Finalmente, procuramos alinhar-nos e promover estruturas curriculares inspiradas tanto em abordagens 
inovadores como em modelos de culturas tradicionalmente baseados na defesa da vida e do bem comum,
numa abordagem que nos permite [re]desenhar, a partir da tradição, currículos territorializados que 
contextualizam a aprendizagem no meio social, cultural e ambiental onde esta aprendizagem tem lugar 
em referência às práticas de conservação da natureza e os aspectos que regulam o comportamento 
social e económico entrelaçando as comunidades com os seus territórios.
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LABORATÓRIO de RESILIÊNCIA COMUNITÁRIA: 

Um laboratório cidadão e de cultura pela resiliência comunitária é um espaço que liga ideias, pessoas, recursos 
e instituições que têm interesses comuns onde as pessoas podem fazer propostas e assim tornar-se produtores
(das suas próprias ideias ou das dos outros) em vez de simplesmente consumidores (de algo pré-determinado).

Além disso, num laboratório acontecem coisas imprevistas, é uma proposta flexível e permeável que tenta 
adaptar-se aos que chegam e não o contrário. Neste sentido, é um espaço acessível, em que os requisitos de 
participação são minimizados e as múltiplas formas de o fazer surgem no próprio processo.

Um espaço para a ligação de diferentes atores que colaboram através do encontro, que se caracteriza pela 
diversidade daqueles que participam, que podem ser individuais ou grupos (formais ou informais), entidades, 
instituições, etc; colocando no centro o que as pessoas podem ter em comum para melhorar a sua vida e o seu 
território apesar dos seus perfis ou preocupações se encontrarem em mundos diferentes (artísticos, técnicos, 
científicos, sociais, etc.), com diferentes conhecimentos anteriores (peritos, principiantes, etc.) e com diferentes 
graus de envolvimento (mais ou menos tempo e dedicação) com o objetivo de valorizar a cultura de 
proximidade e priorizando soluções situadas no contexto.
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- LABORATÓRIO de ECONOMIA REGENERATIVA: 

Um espaço para o empreendedorismo sócio-ecológico e inovação territorial
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 Sobre o Planeta Alecrim .
Planeta Alecrim Associação é uma comunidade de aprendizagem vocacionada para a educação e a inovação 
social na prática e para a aprendizagem ao longo da vida. Como comunidade de aprendizagem tentamos 
promover a mudança de olhar para o nosso território, superando uma visão do mundo rural como atrasado e 
obsoleto e partilhando uma abordagem que situa a Serra de São Mamede como um cenário ideal cheio de 
oportunidades sociais e ambientais para desenvolver os nossos projectos de vida pessoais, de família e de 
comunidade

Do ponto de vista jurídico, Planeta Alecrim Associação é uma entidade da economía social, uma associação 
com fins altruísticos que atua no âmbito cultural, recreativo e do desenvolvimento local, o que implica que tem 
número ilimitado de associados, capital indeterminado e duração indefinida e que prossegue atividades de 
interesse geral de dinamização, bem-estar e desenvolvimento local de base comunitária. 
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