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Nota de
Abertura
Ainda que fevereiro seja o mês mais pequeno do ano, temos 28 dias repletos de
atividades em que se destaca a realização do passeio pedestre 150. É, sem dúvida alguma,
um marco que merece ser assinalado: desde 2003 que o Município promove a descoberta
das paisagens do concelho, do seu património e da sua história, mas também das suas
localidades e gastronomia. Nestes 1.452 quilómetros percorridos desde essa altura, o
objetivo, sendo sempre o mesmo, pretende-se renovado em cada edição. É neste âmbito
que decidimos implementar a Grande Rota da Cortiçada, agregando grande parte dos
itinerários dos passeios de pequena rota homologados, promovendo os alojamentos locais
enquanto pontos preferenciais de estadia mais prolongada e explicando os geossítios e os
variados pontos de interesse que recheiam o nosso território. Convido-vos a que se juntem
a nós neste 150º passeio, dia de festa, em que pretendemos ultrapassar os 600
participantes, número que atingimos no passeio 100, contando convosco para alcançar
este objetivo, estando presentes ou divulgando a iniciativa.
Este mês, em que se comemora o Carnaval com o tradicional desfile das escolas, a boa
disposição vai ser a tónica do espetáculo com o Nuno Markl, humorista que, acredito,
dispensa apresentações. É também através desta aposta na cultura, em todas as suas
configurações, que dinamizamos a região. Há, com certeza, muitas formas de contribuirmos
para este que deve ser um desígnio de todos nós: garantir a sustentabilidade do nosso
futuro. E este futuro também passa pelas gerações mais novas e é importante que
conheçam as suas opções. A Mostra Rumos, organizada em parceria com o Agrupamento
de Escolas, revela esta preocupação em dar ferramentas aos alunos para uma decisão mais
esclarecida e é minha expetativa que muitos deles regressem às suas raízes. Por cá também
há caminhos com futuro.
A agricultura biológica e o queijo artesanal são possibilidades e haverá sessões de
esclarecimento e de formação relacionadas com estas duas atividades. O Município já está
a preparar a segunda edição do concurso dos melhores vinhos do concelho de
Proença-a-Nova, dinamizando também um sector que pode beneficiar da crescente
notoriedade do país a este nível. Nas páginas que se seguem consulte as restantes
atividades previstas, do teatro ao cinema, do desporto às exposições.

Um abraço amigo,

João Lobo

Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
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Ofícios Artesanais
Nesta seção destacamos ofícios artesanais do concelho de Proença-a-Nova, a maior parte dos quais já sem o
impacto de outros tempos, mas que ainda perduram em objetos ou apenas na memória dos mais antigos. Quem tiver
sugestões ou fotografias sobre este e outros ofícios artesanais pode enviar a informação para
agendacultural@cm-proencanova.pt.

OS ALFAIATES E AS COSTUREIRAS
Reza a lenda que em tempos houve uma costureira castigada por Deus. Como
tinha muito trabalho, trabalhava mesmo aos dias santificados. Assim, Deus decidiu
que havia de morrer cedo e costurar para toda a eternidade. Após a sua morte,
continuou-se a ouvir distintamente o tac tac de uma máquina de costura, das
antigas, de pedal, assim como o cortar de uma linha e até mesmo, segundo alguns
relatos, o som de uma tesoura a ser pousada.
(lenda referida nos livros “Gentes da Beira Baixa - Aspetos Etnográficos do concelho de
Proença-a-Nova, de Maria Assunção Vilhena, e “Etnografia do Concelho de Proença-a-Nova”, de
Isaura Ribeiro Antunes Soares)
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O alfaiate e a costureira eram profissões ambulantes, que andavam de aldeia em
aldeia, fazendo fatos novos de domingo e as roupas para o dia a dia de trabalho
no campo. Não havia lojas onde comprar, desta forma o alfaiate criava de forma
artesanal a roupa feita à medida de cada um. Muitas mulheres adquiriram o dom
da profissão por aprenderem a costurar nas escolas ou em casa com a mãe e a
avó. Não há quem não se lembre das máquinas de costura a pedal das avós ou
das revistas de moldes, onde se escolhia o vestido ou a saia para mandar fazer.
As antigas máquinas de pedal deram lugar às máquinas elétricas e o que era
apenas uma forma de fazer roupas para se vestir passou a ser uma profissão nas
unidades fabris. Hoje em dia, existem ainda algumas costureiras que se dedicam
remendar, criar ou reestilizar roupas, cortinas e demais itens, a pequenos
arranjos e bainhas e cortes e já muito raramente se faz um fato na costureira.

Iniciativas

4 a 10 de fevereiro

MISSÃO PAÍS

VÁRIOS LOCAIS

O projeto de voluntariado universitário católico do Instituto Superior Técnico irá
estar em Proença-a-Nova pelo 3º ano consecutivo. O objetivo da Missão País é
estar ao serviço da comunidade, estando previstas diversas atividades,
organizadas pelo grupo de 60 missionários universitários, junto das escolas e lares
de terceira idade, com uma ação mais direta nos lares da Santa Casa e ProençaLar,
na escola e nas catequeses. Diariamente participarão no terço às 18h30 e na missa
às 19h00 na Igreja Matriz.
ATIVIDADES PROGRAMADAS:

Teatro (Auditório Municipal): sexta-feira (dia 9) das 15h às 16h (sessão para a escola) e
das 16h30 às 17h30; sábado (dia 10) das 11h30 às 12h30.
Sessão de Testemunhos: diferentes formas de viver em Missão sábado (dia 10) das
14h às 16h30.
Noite de Adoração (Seminário) de terça-feira (dia 6) para quarta-feira (dia 7) das 23h00 às
9h00.
Vigília (Igreja Matriz) na quinta-feira (dia 8) das 21h30 às 23h00.
Jantar com a Comunidade a seguir à missa de sexta-feira (dia 9) das 20h às 23h
Arraial sábado (dia 10) das 17h30 às 22h

Sexta-feira 9

CORTEJO DE CARNAVAL

10h00

PROENÇA-A-NOVA: INÍCIO NOS PAÇOS DO CONCELHO
SOBREIRA FORMOSA: INÍCIO NO LARGO DA DEVESA
As escolas do concelho de Proença-a-Nova saem à rua para desfilar num cortejo
carnavalesco. Esta é a época por excelência da folia popular, trazendo consigo
disfarces e divertimentos próprios deste período. Esta iniciativa está também aberta
à participação de quem queira brincar ao entrudo, vestido a rigor.
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Agricultura Biológica

Sábado 10

RALLY ADEGAS

16h30

OGANIZAÇÃO: ACDR ATALAIAS
VALOR: 7 €
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: 938472196 / acdratalaias@gmail.com
A Associação das Atalaias promove mais uma vez esta iniciativa que tem como
objetivo manter a tradição, celebrando o carnaval e o convívio entre a comunidade.
O programa começa às 16h30 com a formação das equipas para o rally adegas,
seguido de jantar e terminando com o Baile de Carnaval na sede da Associação.

Quinta-feira 15 e 22

18h30

AGRICULTURA BIOLÓGICA

AÇÃO DE DIVULGAÇÃO
DIA 15: JUNTA DE FREGUESIA DE SOBREIRA FORMOSA
DIA 22: CENTRO CIÊNCIA VIVA DA FLORESTA
ORADOR: AUGUSTO NOGUEIRA – PINHAL MAIOR
PÚBLICO-ALVO: AGRICULTORES E PÚBLICO EM GERAL
A agricultura biológica, assim como a produção animal biológica, visa produzir
alimentos de elevada qualidade, saudáveis, ao mesmo tempo que promove
práticas sustentáveis e de impacto positivo no ecossistema. É uma prática agrícola
em crescimento e, nesse sentido, a Pinhal Maior, em parceria com o Município, está
focada em dar continuidade ao projeto “Agricultura Biológica”. Para isso, irá
promover ações de divulgação deste projeto junto dos agricultores e de todas as
pessoas interessadas neste tema.

Quarta-feira 21

11h00 às 17h00

“RUMOS - NÓS MOSTRAMOS. TU DECIDES!”
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA PEDRO DA FONSECA
PÚBLICO-ALVO: 9º ANO E SECUNDÁRIO
MAIS INFORMAÇOES: clds@cm-proencanova.pt
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O projeto Promover e Integrar CLDS 3G, o Município de Proença-a-Nova e o
Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova organizam, em parceria, a I Mostra de
Profissões dirigida aos alunos do 9º ano e secundário, com o objetivo de os orientar
na escolha de um futuro profissional. Esta iniciativa conta com a realização de
palestras, dedicadas aos temas do empreendedorismo, da qualificação e formação
pós-secundária, bem como a apresentação de stands referentes a cursos
promovidos por entidades de ensino superior e cursos profissionais. As entidades
mostram os possíveis rumos, os alunos decidem!

Temas da
Atualidade

ALTERAÇÕES NO IMI PARA PROMOVER A REGENERAÇÃO
URBANA
Incentivar, reduzir e majorar é a estratégia do Município de Proença-a-Nova para os proprietários que
intervirem nos seus imóveis e agravamento de taxas para quem não intervir, medidas propostas pelo executivo
municipal e que foram aprovadas por unanimidade na Assembleia Municipal. O objetivo do Município é mobilizar
os particulares para esta problemática e neste sentido, dentro do quadro legal, foram apresentadas medidas de
incentivo e/ou penalização, de acordo com a situação, tanto para prédios urbanos como para prédios rústicos.
A taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 2017 a liquidar em 2018 mantém-se no mínimo permitido
por lei, ou seja, de 0,3% para os prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI, bem como a redução fixa de IMI
conforme referido no artigo 112.º-A do CIMI (código do imposto municipal sobre imóveis), atendendo ao número
de dependentes de cada agregado familiar. Isto significa que para os agregados com um dependente a cargo
existirá uma dedução fixa de 20 euros, para os agregados com dois dependentes a dedução será de 40 euros e para
os agregados com 3 ou mais dependentes a dedução atinge os 70 euros.
Em matéria de benefícios na taxa de IMI, os prédios arrendados para a habitação localizados na Área de
Reabilitação Urbana terão uma redução de 20% da taxa de IMI aplicável e 30% para prédios urbanos classificados
de interesse público, de valor municipal ou património cultural, nos termos da legislação em vigor, sob proposta de
comissão técnica municipal.
De modo a incentivar a reabilitação urbana, o Município isenta de IMI, por um período de cinco anos, os
prédios urbanos objeto de ações de reabilitação, a contar do ano, inclusive, da conclusão da mesma reabilitação,
podendo ser renovada por um período adicional de cinco anos; da mesma forma serão isentas do IMT (imposto
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Alterações no IMI
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municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis) as aquisições de prédio urbano
ou de fração autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação
própria e permanente, na primeira transmissão onerosa do prédio reabilitado, quando
localizado na área de reabilitação urbana.
Os prédios urbanos com eficiência energética com classe igual ou superior a A ou
que em resultado da execução de obras de construção, reconstrução, alteração,
ampliação e conservação de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio é
superior, em pelo menos duas classes, à classe energética anteriormente certificada ou
ainda os prédios que aproveitem águas residuais tratadas ou águas pluviais terão uma
redução de 10% por cinco anos.
Penalizações para prédios urbanos e rústicos
Do lado oposto, estão previstas penalizações para os prédios urbanos e rústicos
degradados ou em situação de abandono. No caso de prédios ou parte de prédios
urbanos degradados para os quais a Câmara Municipal tenha determinado a execução
de obras de conservação necessárias à correção de más condições de segurança ou de
salubridade, ou melhoria do arranjo estético, enquanto não forem concluídas as obras
intimadas, sofrerão uma majoração de 30% de IMI, majoração essa que pode chegar
ao triplo da taxa de IMI aplicável para os prédios urbanos localizados na ARU de
Proença-a-Nova que se encontrem devolutos há mais de um ano e / ou para os prédios
em ruínas nos termos do nº. 3, do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal Sobre
Imóveis.
No Ano Municipal da Floresta, cuja valorização e proteção da mesma estão em
destaque, também os prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em
situação de abandono, no interior dos aglomerados populacionais e numa faixa de
largura não inferior a 100 metros em redor dos referidos aglomerados, sofrerão uma
majoração até ao dobro da taxa de IMI aplicável, não podendo a aplicação desta
majoração resultar uma coleta de imposto inferior a 20 € por cada prédio abrangido.
Neste caso, estão incluídas áreas que integrem terrenos ocupados com arvoredos
florestais, com uso silvo-pastoril ou incultos de longa duração e que não estejam
integrados nas zonas de intervenção florestal (ZIF), que não tenham qualquer plano de
gestão florestal ou em que não tenham sido praticadas as operações silvícolas
mínimas necessárias para reduzir a continuidade vertical e horizontal da carga
combustível, de forma a limitar os riscos de ignição e propagação de incêndios no seu
interior e nos prédios confinantes. De acordo com o previsto no art.º 112º do CIMI, o
Município irá proceder ao levantamento dos prédios rústicos com áreas florestais em
situação de abandono e à identificação dos respetivos proprietários, para posterior
comunicação à Direcção-Geral dos Impostos.
Paralelamente aos incentivos em termos de IMI nesta matéria, uma das linhas de
atuação do executivo para este ano é “a aposta na regeneração urbana,
acompanhando os apoios que estão a ser concedidos aos particulares para, com
condições atrativas, requalificarem o seu património dentro da Área de Regeneração
Urbana de Proença-a-Nova”, afirma o presidente da Câmara Municipal, João Lobo.

Exposições

“SOARES SEMPRE FIXE!”

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA DE INÁCIO LUDGERO
GALERIA MUNICIPAL
PATENTE ATÉ 28 DE FEVEREIRO
Várias fotografias de Mário Soares (1924-2017), figura incontornável da vida
política de Portugal ao longo de décadas, estão expostas na Galeria Municipal. O
fotojornalista Inácio Ludgero recolheu as imagens ao longo de 38 anos e, para
além da exposição, imortalizou-as em livro com o mesmo título, numa edição
Guerra & Paz.

12 MESES 12 BONECAS
DE ÉRICA BRITO DA LUZ
AUDITÓRIO MUNICIPAL
PATENTE ATÉ 31 DE MARÇO

“12 meses 12 bonecas” é uma coleção poética que reflete o modo como vivemos
a passagem do tempo. Cada boneca é um momento do ano, traz as cores e os
símbolos de cada mês e retrata a nossa sensibilidade aos tons e texturas da vida.
São bonecas de coleção, com 40 cm de ternura e dedicação, elaboradas por Érica
Brito da Luz, dinamizadora do projeto Senhorinha em tributo à avó costureira
com quem aprendeu esta arte.
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Espetáculos

Sábado 10

21h30

XIII FESTIVAL DE TEATRO
3 EM LUA DE MEL

FANTÁSTICO – GRUPO DE TEATRO DA SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE VAGOS
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA

A vida de Madalena corria às mil maravilhas depois de casar com Manuel em
Marrocos. Mas… João Romeira, o seu primeiro marido que ela julgava morto,
decide regressar a casa. A partir daqui vão viver mil aventuras os “Três em Lua de
Mel”, numa casa de loucos onde a empregada fala de mais, um empregado de
seguros tem pavor a frigoríficos, uma parteira diplomada aconselha limão para os
olhos e um médico em pijama dá beijos na “propedêutica”. Talvez a amiga de
Madalena ajude… ou baralhe ainda mais as coisas. Quem é que Madalena vai
escolher? Só vendo esta divertida comédia, onde rir é mesmo o melhor remédio.

Sábado 24

NUNO MARKL

21h30

AUDITÓRIO MUNICIPAL
BILHETE NORMAL: 7€
BILHETE ESTUDANTE: 3 €
BILHETEIRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL

“Como ser um saco de pancada deprimente e vencer na vida… ou não sei bem
como é que tudo aconteceu, mas vou tentar dar uma masterclass sobre isto”: este
é o título da autoparódia que o humorista Nuno Markl apresentará em
Proença-a-Nova, com base nas suas histórias tragicómicas pessoais. Os bilhetes
estarão à venda a partir de 6 de fevereiro na Biblioteca Municipal.
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Desporto

Domingo, 18

8H30

150º PASSEIO PEDESTRE
TRILHOS DO PLANGAIO

PONTO DE ENCONTRO: LARGO DA DEVESA, SOBREIRA FORMOSA
DISTÂNCIA APROXIMADA: 11 KM - CIRCULAR | DIFICULDADE: MÉDIO
INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE FEVEREIRO NO POSTO
DE TURISMO(939 623 269) OU EM www.cm-proencanova.pt

Trilhos do Plangaio assinala o 150º passeio organizado pelo Município, um
número que representa o potencial do turismo de natureza do nosso concelho. No
Ano Europeu do Património Cultural, este percurso promove o património nas suas
mais variadas vertentes, nomeadamente o património gastronómico - com
destaque para o plangaio (enchido endémico do concelho) -, o património material
com a Aldeia do Xisto de Figueira e o património imaterial com a etnografia e
manifestações de caráter performativo. Para assinalar este número emblemático
de passeios pedestres, por cada grupo de 20 elementos, a organização oferece
uma inscrição e para o grupo com maior número de elementos haverá também um
brinde. Mais informações no Posto de Turismo.

JOGOS DA LIGA
As equipas de futebol da ACDPN, nos vários escalões, jogam em casa este mês nos
seguintes dias e horários*:
CAMPO NOSSA SENHORA DAS NEVES

DIA
4
4
10
11
18
24

HORAS
09h00
11h00
15h00
15h00
11h00
15h00

JOGO
ADCPN X GD VIT SERNACHE
ADCPN x SPORTING C. COVILHÃ
ADCPN X D.CAST.BRANCO B
ADCPN X A. PEDRÓGÃO S. PEDRO
ADCPN X SPORT BENF C. BRANCO
ADCPN X SPORT BENF C. BRANCO

ESCALÃO
Iniciados - Campeonato
Juvenis - Campeonato
Infantis - Campeonato
Seniores - Campeonato
Juvenis - Campeonato
Infantis - Campeonato

As equipas de seniores de futsal, masculino e feminino, do Núcleo de Juventude
de Proença-a-Nova jogam em casa este mês nas seguintes datas*:
PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL

3

18h00

Núcleo de Juventude x
ARB Boa Esperança B

24

18h00

Núcleo de Juventude x ACD Ladoeiro

24

19h30

Núcleo de Juventude x GD Valverde A

* Os horários podem sofrer alterações

Seniores Masculinos - Campeonato
Distrital
Seniores Masculinos - Campeonato
Distrital
Seniores Femininos- Campeonato
Distrital
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Centro Ciência
Viva da Floresta

De terça a domingo

CIÊNCIA À LA CARTE

ATIVIDADE NOVA: FALAR E OUVIR, UMA QUESTÃO DE ONDAS
1€ POR PARTICIPANTE/ATIVIDADE DE 30 MINUTOS
AO LONGO DO DIA, EXCETO ENTRE 12H30 E 15H00
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E PÚBLICO EM GERAL
MAIS INFORMAÇÕES: www.floresta.cienciaviva.pt
O menu do Ciência a la Carte tem cinco atividades disponíveis que têm como
objetivo ensinar os princípios científicos de forma divertida, sem necessidade de
inscrição prévia. Neste mês, a atividade nova é: “falar e ouvir, uma questão de
ondas”: o ouvido é composto por um conjunto de órgãos que nos permitem
perceber os sons, transmitindo as ondas sonoras ao cérebro, e este, por sua vez,
converte-as em informação, criando assim a nossa sensação de audição. Vem
aprender o modo como funciona o sistema auditivo e como o som viaja através dos
nossos ouvidos nesta divertida atividade.

Sábado 24

10h00 às 18h00

OFICINA DE QUEIJO ARTESANAL

FORMADOR: VITOR BAIRRADA
LOCAL: CCV DA FLORESTA
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10
CUSTO: 15€
INSCRIÇÕES ATÉ 22 DE FEVEREIRO em www.floresta.cienciaviva.pt
O sabor e a ciência unem-se para criar um produto tradicional. Nesta oficina serão
transmitidos aos participantes os conhecimentos teóricos e práticos básicos, para
quem pretende iniciar a atividade da queijaria artesanal e obter um produto com
qualidade.
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EXPOSIÇÃO PATENTE DE 3 DE FEVEREIRO ATÉ 31 DE MAIO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA COM ENTRADA GRATUITA

A exposição “Plantas Ameaçadas em Portugal”, desenvolvida pela equipa do Banco
de Germoplasma do MUHNAC, descreve as ameaças ambientais a que as espécies se
encontram sujeitas, como a destruição dos habitats, a sobre-exploração dos recursos
naturais, a introdução de espécies invasoras, a poluição e as alterações climáticas.
Esta exposição pretende também dar a conhecer o trabalho desenvolvido por esta
equipa que inclui o Banco de Sementes A.L. Belo Correia e o Banco de DNA, bem
como alguns projetos e políticas para a proteção de plantas ameaçadas que têm
vindo a ser desenvolvidos ao longo dos últimos anos por equipas de todo o mundo.

"POR QUE SOMOS COMO SOMOS?
A EVOLUIR HÁ 4570 MILHÕES DE ANOS"

EXPOSIÇÃO PATENTE ATÉ 15 DE MAIO
VALOR DA ENTRADA INCLUÍDA NO BILHETE PARA A EXPOSIÇÃO PERMANENTE
Esta exposição itinerante e interativa permite ao visitante perceber o longo e
complexo percurso que conduziu à biodiversidade atualmente existente. Privilegia a
profunda inter-relação entre a evolução da vida e a do planeta onde ela se
desenvolve, daí a opção por explorar uma aproximação pluridisciplinar em que os
vários módulos se dispõem alicerçados em cinco áreas científicas: Biologia, Geologia,
Física, Química e Matemática. Esta exposição resulta de um consórcio entre os
Centros Ciência Viva de Estremoz, Alviela, Bragança e Proença-a-Nova.

“Plantas Ameaçadas em Portugal”

“PLANTAS AMEAÇADAS EM PORTUGAL”

SUGESTÃO DO MÊS
95
17,

EXPERIÊNCIAS DE BOTÂNICA
CLEMENTONI

Um laboratório botânico prático para plantar e fazer crescer todos os tipos de plantas:
uma estufa transparente, pastilhas de terra e vasos para o cultivo. Com cartões
ilustrados para estudar as várias espécies de plantas existentes.
99
14,

ESCOLHE UMA PLANTA… E APRENDE A CUIDAR DELA!
BOOKSMILE

Gostas de cuidar das plantas da sala, mas estão a ficar todas murchas? Gostavas de ter
uma pequena horta em casa, mas não sabes como? Este livro com ilustrações divertidas
vai ajudar-te a decidir qual é a planta mais apropriada para ti! Para isso faz o teste, gira
a roda e descobre tudo o que precisas de saber sobre as diferentes plantas e ervas
aromáticas que podes ter em casa. Em cada página, vais encontrar janelas pop-up com
informação extra, curiosidades e dicas para cuidares bem destes seres vivos sensíveis.

13

Biblioteca
Quarta-feira 21

APRENDER FAZENDO

9h45

CALCETEIRO
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Os alunos do pré-escolar vão aprender como se colocam as pedras nas calçadas ou
nos passeios, transformando as pedras calcárias em bonitos mosaicos.

Quarta-feira 28

9h45

HORA DO CONTO

“O CUQUEDO E UM AMOR QUE METE MEDO”
DE CLARA CUNHA E PAULO GALINDRO
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
"O Cuquedo e um Amor que Mete Medo" é uma nova história da dupla Cara Cunha
e Paulo Galindro, autores do enorme sucesso "O Cuquedo", que prometem
continuar a causar furor entre a pequenada e voltam com uma sequela
divertidíssima acompanhada de magníficas ilustrações.

Sábados

BIBLIOTECA COM VIDA

15h00

SALA INFANTO-JUVENIL | ENTRADA LIVRE
Nas tardes de sábado, a sala infanto-juvenil convida as famílias que queiram
passar umas horas animadas, assistindo aos seguintes filmes infantis:
Dia 03: Emoji: O Filme
Dia 10: Dia de Surf 2

Dia 17: Bailarina
Dia 24: Smurfs: A Aldeia Perdida

Sextas-feiras

TARDES DE CINEMA

14h30

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
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Dia 02
Dia 09
Dia 16
Dia 23

Dunkirk
Mulher Maravilha
A Torre Negra
O Guarda-costas e o Assassino

M/12
M/12
M/14
M/16

Cinema

Sexta-feira 2

JOGO DE ALTA RODA

21h30

Ano de produção: 2017 Realizador: Aaron Sorkin Género: Drama / Biografia
Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/16 Duração: 104 minutos
Sinopse: baseado na história verídica de Molly Bloom (Jessica Chastain), uma
esquiadora Olímpica que, durante uma década, organizou os jogos de poker de
alto risco mais exclusivos do mundo, até ter sido presa no meio da noite por 17
agentes do FBI equipados com armas automáticas.

Sexta-feira 9

21h30

JUMANJI: BEM VINDOS À SELVA

Ano de produção: 2017 Realizador: Jake Kasden Género: Comédia / Aventura
Distribuidora: Big Picture País: EUA Idade: M/12 Duração: 119 minutos
Sinopse: quatro estudantes da escola secundária descobrem uma antiga consola
de jogos de vídeo, da qual nunca tinham ouvido falar - Jumanji -, e são de imediato
transportados para o ambiente de selva do jogo, transformando-se, literalmente,
nos seus próprios avatares.

Domingo 11

FERDINANDO

18h00

Ano de produção: 2017 Realizador: Carlos Saldanha Género: Animação
Distribuidora: Big Picture País: EUA Idade: M/06 Duração: 108 minutos
Sinopse: a história de um touro gigante com um coração enorme que, ao ser
confundido com um animal perigoso, é capturado e arrancado de sua casa.
Determinado a voltar para a sua família, ele reúne uma equipa totalmente
desajustada para esta fantástica aventura.
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Cinema

Sexta-feira 16
29

THE POST

21h30
21h30

Ano de produção: 2017 Realizador: Steven Spielberg Género: Thriller / Histórico
/ Drama Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/12 Duração: 115 minutos
Sinopse: a improvável parceria entre Katharine Graham (Streep) do Washington
Post, a primeira mulher na liderança de um dos principais jornais norte-americanos
e Ben Bradlee (Hanks), o editor do jornal, na corrida com o New York Times para
expor um dos maiores encobrimentos de segredos governamentais que durou três
décadas e passou por quatro presidentes americanos.

Sábado 17
21h30
SESSÃO EXTRA – ENTRADA LIVRE

POR ONDE ESCAPAM AS PALAVRAS
Este mês contará com uma sessão extra com um filme português em que vários atores
estarão presentes para uma conversa informal com o público. Nas palavras do
realizador, Luís Albuquerque, o filme é "uma homenagem a todas as mortes precoces,
mas, principalmente, uma mensagem de esperança a todos que a elas sobrevivem".

Ano de produção: 2016 Realizador: Luís Albuquerque Género: Drama
Distribuidora: 12 Estudios / Timelapse-Media País: Portugal Idade: M/12
Duração: 90 minutos
Sinopse: A história de uma família em luto após a trágica morte da filha, vítima de
um ataque terrorista. A forma como cada um encara a dor da perda, erguendo-se
ou deixando-se abandonar ao sofrimento, vai alterar a forma de relacionamento
entre todos.

Sexta-feira 23

21h30

AS CINQUENTAS SOMBRAS LIVRE
Ano de produção: 2018 Realizador: James Foley Género: Comédia
Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/12 Duração: 110 minutos
Sinopse: Jamie Dornan e Dakota Johnson regressam como Christian Grey e
Anastasia Steele em “As Cinquenta Sombras Livre”, o terceiro capítulo baseado no
fenómeno mundial de vendas “Cinquenta Sombras”. Os dois primeiros filmes,
apresentados em 2015 e 2017, foram sucessos de bilheteira, tendo amealhado
quase 950 milhões de dólares em todo o mundo.
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Por motivos de programação pode haver alterações no programa dos filmes
*BILHETES: 1,20 € CARTÃO DE ESTUDANTE; 3,10 € NORMAL; GRATUITO CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL
*AS SESSÕES SÓ SE REALIZAM COM O MÍNIMO DE 10 ESPETADORES

Informação

MERCADOS
Todos os meses, as vilas de Proença-a-Nova e Sobreira Formosa recebem os
tradicionais mercados retalhistas, onde se encontra de tudo um pouco para
comprar, das roupas aos sapatos, passando por produtos agrícolas e utensílios
para a casa. A 2 de fevereiro celebra-se Nossa Senhora das Candeias, com a
tradicional feira em Proença-a-Nova e no dia 8 realiza-se o mercado. Em Sobreira
Formosa, o mercado acontece no dia 4 e a 19 realiza-se a feira anual nos Montes
da Senhora.

INSCRIÇÕES PARA A LARGADA
DE PERDIZES & FAISÕES
Estão abertas as inscrições para a Largada de Perdizes & Faisões, que se realiza a
3 de março, no Campo de Tiro Nave à Metade, com concentração marcada para as
8h00, uma iniciativa organizada pelo Clube de Caçadores do Concelho de
Proença-a-Nova, com o apoio do Município. Para se inscrever basta dirigir-se à
receção da Câmara Municipal. Mais informações através do telefone 274 670 000.

CURSO DE TECELAGEM
Estão abertas as inscrições para o Curso de Execução de Tapeçaria Simples e
Acabamentos, uma iniciativa do Projeto Promover e Integrar – CLDS 3G em parceria
com o Município de Proença-a-Nova e o CEARTE. Com uma duração total de 50
horas, a formação terá início em fevereiro em horário laboral. As inscrições, abertas
para pessoas em situação de desemprego com habilitações escolares mínimas de
12º ano, podem ser formalizadas no Gabinete de Ação Social do Município até dia
15 de fevereiro, presencialmente ou pelo email: clds@cm-proencanova.pt. Entre
os objetivos desta formação, está a execução e acabamento de peças de tapeçaria
simples em teares de madeira.
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PRÉMIO LITERÁRIO PEDRO DA FONSECA
O ritual de cantar as Janeiras ou o ritual da Encomendação das Almas são os temas
escolhidos para a segunda edição do Prémio Literário Pedro da Fonseca, a decorrer
em 2018, devendo os participantes escolher um deles para os textos que
realizarem nas categorias a concurso, prosa e poesia. Os textos devem ser enviados
para os Paços do Concelho nos meses de janeiro e fevereiro (atestado pela data de
carimbo dos Correios). Regulamento disponível para consulta no site do Município
em www.cm-proencanova.pt.

CONCURSO DE VINHOS
A 2ª Edição do Festival Adega Típica, que se realiza a 14 e 15 de abril, irá distinguir
mais uma vez os melhores vinhos produzidos no concelho de Proença-a-Nova. O
objetivo deste concurso é premiar os produtores amadores da arte de fazer bom
vinho. Mais informações sobre o Concurso de Vinhos brevemente disponíveis no
site do Município, em www.cm-proencanova.pt.

FESTAS NAS NOSSAS ALDEIAS
A primeira festa popular do ano no concelho de Proença-a-Nova celebra-se em
honra do Coração Imaculado de Maria, padroeira da aldeia de Fórneas, entre 10 e
13 de fevereiro, no fim de semana em que se antecipa a celebração do Carnaval,
assinalado na terça-feira, dia 13.
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Cinema
Património

ABC DAS LOCALIDADES
PEREIRO
Seguindo pela Estrada Municipal 1338, que liga Sobreira Formosa a Moitas, a meio
caminho encontramos a aldeia de Pereiro, entre pinhal e eucaliptal, hortas fartas de produtos
hortícolas, laranjeiras e limoeiros carregados de fruto e oliveiras a perder de vista. O casario
assenta em terreno pouco acidentado, quase plano, “uma terra boa de servir”, como descreve
Maria da Encarnação Sequeira. A pequena povoação de apenas 10 habitantes possui uma
terra fértil para a agricultura, onde sempre houve abundância, relata-nos a ti Encarnação.
A dureza do trabalho do campo fez com que a maioria dos filhos da terra estudasse e
seguisse uma carreira profissional nas grandes cidades, “uns médicos, engenheiros ou
professores, devem ser poucas as aldeias com tanta gente formada”, afirma Maria da
Encarnação. Tanto ela como o marido, José Sequeira, fizeram tudo para que os filhos
pudessem estudar, porque “antigamente todos os que estudavam tinham trabalho garantido.
No tempo em que acabavam os cursos havia muito trabalho”.
José Sequeira, hoje com 83 anos, não se esquece dessa vida dura de trabalho no campo.
“Abalávamos daqui com um enxadão e uma pá de um lado, o almoço do outro e eram duas
horas de manhã e duas horas à noite de caminho a pé até chegar às propriedades”, recorda.
O casal octogenário criou três filhos. Enquanto iam ganhar o dia na apanha da azeitona no
Vale Clérigo, a filha ficava com as tarefas domésticas, tomava conta do irmão mais novo, dos
animais e da horta. Hoje, apesar de terem uma vida mais tranquila, ainda mantêm um
pequeno rebanho de cabras e algumas galinhas, bem como a horta para “saber o que se
come” e para os filhos levarem quando visitam a aldeia. Este ano, apesar da idade já
avançada, conseguiram arrecadar perto de 40 alqueires de azeite.
A mesma energia de trabalho é mantida por Luís Martins. Com 90 anos, o seu burrito é
o que lhe vale “para ir buscar uma mão cheia de mato ou de lenha. Ou semear umas batatas
ou fazer uns regos. Temos de trabalhar para desenvolver os músculos. Se a gente para,
enche-se de reumatismo”. Garante que este é o segredo para manter a sua “juventude”. “Hoje
em dia, essas crianças (referindo-se aos adultos) por aí comem o que calha e depois aparecem
males rões (ruins). Eu fui ao médico a Castelo Branco no mês passado e não tenho colesterol
nem nada disso”. Esta é a receita de longevidade revelada por Luís Martins.
Mas não foi só de trabalho que as gentes do Pereiro viveram. O carnaval, época
tradicional de folia, era festejado na aldeia e nas aldeias vizinhas de Sesmos e Ripanço. Maria
da Encarnação e José Sequeira contam que, no tempo da sua juventude, os rapazes se
vestiam de mulher, envergando saias de renda e almofadas na cabeça. Depois, em grupo,
procuravam as raparigas solteiras e sujavam-nas com farinha. “Mascarávamo-nos e
enfarinhávamos as raparigas solteiras. Vinham de outras povoações para aqui, para nos
enfarinhar e nós íamos também para outras aldeias para enfarinhar as moças de lá. Eram
tempos mais divertidos do que agora”, conta com saudade José Sequeira. Confessa que
“antes faziam-se mais velhacadas do que agora”.
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Pereiro

Conta que um certo dia, ele e cunhado decidiram pregar uma partida à população dos
Sesmos, localidade a três quilómetros de distância, por altura do S. João. A ideia era ir
queimar a fogueira do S. João antes da população a acender. Assim, certo dia, combinaram ir
depois da ceia, sem dizer nada às respetivas esposas para que estas não ralhassem com eles.
“Chegámos lá e já tinham a fogueira preparada. Acendemos os fósforos e escondemo-nos
atrás de uma parede a ver o que acontecia depois”. A população, alertada pela fogueira a
arder sozinha, juntou-se furiosa e interrogava-se quem poderia ter feito uma coisa daquelas.
“Se nos tivessem visto tinham-nos dado uma carga de porrada”, ri-se José Sequeira. No dia
seguinte, e já com os ânimos mais calmos, confessou ao sogro, que era dos Sesmos, que tinha
sido ele, antes que acusassem alguém sem culpa. No ano seguinte, como vingança, o povo
dos Sesmos fez o mesmo à fogueira de S. João do Pereiro.
Na aldeia, como eram poucos, não era hábito haver bailes todos os domingos, então os
rapazes procuravam as aldeias vizinhas. José Sequeira revela ainda que quando os rapazes
procuravam as raparigas na sua terra para namorar, ofereciam a “bucha” na adega, pois no
Pereiro não havia taberna. Em tempos houve um rapaz da Ribeira da Isna que namorou uma
rapariga do Pereiro e, tal como era hábito, os rapazes davam-lhe uma bucha na adega.
Agradecido pela hospitalidade dos locais convidou-os para irem à Ribeira da Isna, de maneira
a poder retribuir a gentileza. Num domingo depois da missa na Sobreira Formosa, um grupo
de rapazes do Pereiro partiram a pé em direção à Ribeira da Isna, uma distância de cerca de
16 km. No regresso, decidiram passar pelos Cunqueiros para beber um copo na adega de um
amigo. Não contentes, seguiram para as Pedras Brancas e, como o baile de domingo à tarde
estava fraco, partiram em direção à Penafalcão. Quase para retomarem a viagem de regresso,
um dos elementos do grupo lembra-se que gostava de ir ver uma rapariga dos Montes da
Senhora. Fizeram-lhe a vontade e de lá seguiram finalmente para o Pereiro. Assim que
chegaram ao Pereiro, já quase de manhã, o pai de um deles esperava-os já em cima do burro
pronto para ir para a azeitona no Vale Clérigo e diz: “ai de vocês que eu chegue lá e ainda lá
não estejam”. Foi o tempo de trocar a roupa do domingo pela roupa da semana e seguir
viagem novamente a pé para o dia de trabalho.
O ritmo de vida dos tempos atuais é bem diferente, pois a maioria dos habitantes é
idosa. A esperança de a aldeia nunca se extinguir está nas gerações mais novas, nos filhos da
terra que saíram para construir as suas carreiras profissionais nos grandes centros urbanos e
que têm reconstruído as casas que herdaram, tendo um motivo para regressar, nem que seja
de férias.
Histórias, lendas, tradições únicas e outros aspetos que marcam a
identidade de cada povoação: o ABC das Localidades pretende percorrer
aquilo que as distingue, contribuindo para valorizar e tornar acessível a todos
um património imaterial nem sempre conhecido.
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Espaço Ribeiro Farinha (Sobreira Formosa) 939 623 269
Domingo das 14h00 às 18h00
Academia de Música 966 631 599
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PROENÇA-A-NOVA
Centro Educativo E.B.1 + Jardim de Infância 274 671 740
Escola E.B.1 de Sobreira Formosa 274 822 980
Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca 274 670 080
www.aeproencaanova.pt
CENTRO CIÊNCIA VIVA DA FLORESTA
Moitas 6150-345 Proença-a-Nova (saída n.º 39 no IC8)
Telefone geral 274 670 220 | Fax 274 670 228
www.floresta.cienciaviva.pt | info@floresta.cienciaviva.pt
Encerra à segunda-feira
De outubro a maio: terça a domingo (incluindo feriados) 9h30 às 18h30
De junho a setembro: de terça a sexta 9h30 às 18h30
Sábados, domingos e feriados 10h30 às 19h30
JUNTAS E UNIÕES DE FREGUESIA
Proença-a-Nova e Peral 274 671 780
www.juntaproencanovaperal.pt
juntafregpnova@sapo.pt
Sobreira Formosa e Alvito 274 822 426
jf.sobreiraalvito@gmail.com
Montes da Senhora 274 833 099
juntamontesdasenhora@gmail.com
S. Pedro do Esteval 274 855 236
jfsaopedrodoesteval@sapo.pt
SAÚDE
Centro de Saúde de Proença-a-Nova 274 670 040
Extensão de Alvito da Beira 274 833 367
Extensão de Montes da Senhora 274 833 480
Extensão de Peral 274 844 150
Extensão de S. Pedro do Esteval 274 855 170
Extensão de Sobreira Formosa 274 820 150
FARMÁCIAS
Farmácia Roda, Proença-a-Nova 274 672 593
Farmácia Daniel de Matos, Sobreira Formosa 274 822 159/168
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA
Proença-a-Nova 274 672 650
Sobreira Formosa 274 822 468
CENTROS DE DIA
Centro de Dia de Alvito da Beira 274 833 236
Centro de Dia de Montes da Senhora 274 833 027
Centro de Dia do Peral 274 844 485
Fundação Joaquim Lourenço, Carregais 274 833 130
CONTACTOS ÚTEIS
Bombeiros 274 671 555
G.N.R. 274 672 667
Paróquia de Proença-a-Nova 274 671 191
Paróquia de Sobreira Formosa 274 822 165
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens C.P.C.J.
T. 939 274 247 | cpcjpnova@gmail.com
Julgado de Paz 274 673 254 | correio.pnova@julgadosdepaz.mj.pt
Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes
274 673 103 | www.espacoamigo.com | geral@espacoamigo.com
Finanças: 274 670 090
Segurança Social: 300 515 079

Contactos Úteis

Município de Proença-a-Nova
Av. do Colégio 6150-401 Proença-a-Nova
Segunda a sexta 9h00 às 12h30 / 14h00 às 17h30
Telefone geral 274 670 000 | Fax 274 672 697
www.cm-proencanova.pt
www.facebook.com/municipio.deproencaanova
Balcão Único de Atendimento e Tesouraria
Segunda a sexta 9h00 às 16h00 (aberto à hora de almoço)
bunico@cm-proencanova.pt
Espaço Cidadão
Proença-a-Nova 274 671 780
2ª a 6ª feira 8h30 às 12h30 e 13h30 às 16h30
Montes da Senhora 274 833 082
3ª a 6ª 15h00 às 19h00 e Sábado das 14h00 às 18h00
Sobreira Formosa 274 822 389
Todos os dias das 14h00 às 17h30
Posto de Turismo
Segunda a sexta 9h30 às 12h30 / 14h00 às 18h00
Fins de semana: atendimento no Espaço Internet
T. 939 623 269 | postodeturismo@cm-proencanova.pt
E-MAILS
geral@cm-proencanova.pt
accaosocial@cm-proencanova.pt
gflorestal@cm-proencanova.pt
gimprensa@cm-proencanova.pt
agendacultural@cm-proencanova.pt
gapemp@cm-proencanova.pt (Apoio ao Empresário e Agricultor)
doua@cm-proencanova.pt (Obras, Planeamento Urbanístico,
Serviços e Equipamentos Urbanos e Ambiente)
BIBLIOTECAS
biblioteca@cm-proencanova.pt
Biblioteca de Proença-a-Nova 274 670 007
Terça a sexta: 9h00 às 12h30 / 14h00 às 18h30
Segundas e sábados: 13h30 às 18h30
Polo de Atalaias 274 822 096
Terça, quinta, sexta e sábado: 13h00 às 20h00
Quarta: 13h00 às 18h00
Polo de Montes da Senhora 274 833 082
Terça a Sábado: 15h00 às 19h00
Polo de Sobreira Formosa 274 822 389
Segunda a sábado: 14h00 às 17h30
Polo de S. Pedro 274 855 019
Terça a sábado: 9h30 às 12h00 / 13h30 às 16h00
DESPORTO E CULTURA
Piscina / Pavilhão Municipal 274 670 008
Segunda a sexta 8h00 às 21h00
Sábado 10h00 às 12h30 / 14h00 às 17h00
Espaço Internet (aberto todos os dias exceto feriados)
Segunda a sexta 12h30 às 19h00
Sábado e domingo 10h30 às 13h00 / 14h30 às 19h00
espacointernet@cm-proencanova.pt
Casa das Associações 274 673 175
associativismo@cm-proencanova.pt
Museu Isilda Martins (Sobreira Formosa)
Segunda a sábado: 13h30 às 17h30
Domingo: 14h00 às 18h00
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Roteiro

ALOJAMENTO
HOTEL DAS AMORAS
R. Comendador Assis Roda, 25
6150-557 Proença-a-Nova
T. 274 670 210 | Fax 274 670 219
www.hoteldasamoras.pt | info@hoteldasamoras.pt

ALOJAMENTO LOCAL - CASA TI’AUGUSTA
Figueira 6150-718 Sobreira Formosa
T. 274 822 134 | T. 965 099 711
www.casatiaugusta.com | geral@casatiaugusta.com

PARQUE DE CAMPISMO RURAL
Praia Fluvial de Aldeia Ruiva
Para além de zona de campismo para tendas e espaço para
autocaravanas e roulottes, dispõe de 7 bungalows com
capacidade para seis pessoas cada
T. 274 670 000 | T. 939 623 269
postodeturismo@cm-proencanova.pt

ALOJAMENTO LOCAL - QUINTA DA EIRA
Oliveiras 6150-724 Sobreira Formosa | T. 933 875 653
quintadaeira.oliveiras@gmail.com
www.quintadaeira.webs.com

ALOJAMENTO LOCAL - ALDEIA DE OLIVEIRAS
CASA DE CAMPO – CASA DO PASSADIÇO
Oliveiras | 6150-724 Proença-a-Nova
T. 910 185 883
aldeiaoliveiras@gmail.com | www.aldeiaoliveiras.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASA D’AVÓ CÉU
Casais Fundeiros 6150-321 Proença-a-Nova
T. 965 818 365 | isabel_lourenco@sapo.pt
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DA ENCOSTA
Cunqueiros 6150-714 Sobreira Formosa
T. 938 907 840
www.casasdaencosta.com | casasdaencosta@gmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - RESIDENCIAL O FRANCÊS
Rua Vila Melhorada, nº 101 6150-554 Proença-a-Nova
T. 274 671 189 | T. 963 564 934
residencialofrances@gmail.com | www.ofrances.pt
ALOJAMENTO LOCAL - CASA DOS SESMOS
Sesmos | 6150-735 Sobreira Formosa
T. 967 985 206 | 968 693 434
teresa.rodrigues966@gmail.com
ATALAIAS HOSTEL AVENTURA
Rua da Escola 6150-711 Atalaias Sobreira Formosa
T. 211 387 589 | T. 913 589 505 (Jovens Seguros)
www.jovensseguros.com

CASA DE CAMPO A CASA DA LENA
Sobral Fernando 6150-716 Sobreira Formosa
T. 274 822 186 | T.965 762 025
helena.fernandes61@gmail.com

HOTEL RURAL DA CATRAIA
Estrada Nacional 233, Catraia Cimeira
6150-116 Montes da Senhora
Tel. 274 830 000
www.catraiahotel.pt | geral@catraiahotel.pt

ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DE PEDRA
Cimadas Cimeiras 6150-326 Proença-a-Nova
T. 919 967 557
www.casasdepedra.com | geral@casasdepedra.com

ALOJAMENTO LOCAL - A CASA OCULTA
Rua Cabeço, Sobrainho dos Gaios,
6150-016 Sobreira Formosa
Tel. 913 593 743 | harrisonrobertshaw@gmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO ARTESÃO
Oliveiras 6150-724 Sobreira Formosa
T. 968 642 462 | casadoartesao.oliveiras@gmail.com
Facebook.com/casadoartesaooliveiras

ALOJAMENTO LOCAL - CÃO SERTAINHO
Estrada da Junceira,
6150-212 Proença-a-Nova e Peral
Tel. 924 179 027 | carol1982@live.co.uk

ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO VALE D’URSO
Rua da Eira Vale d’Urso 6150-509 Proença-a-Nova
T. 961 762 469 | fmartins99@hotmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - CASA VERGÃO
Rua Ventoso, Vergão,
6150-515 Proença-a-Nova
Tel. 936 049 996 | jc.jamet@free.fr

ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DOS CARREGAIS
Rua do Forno Carregais 6150-112 Montes da Senhora
T. 933 175 033
www.casas-dos-carregais.webnode.pt |
casasdoscarregais@gmail.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS RURAIS DE XISTO –
MALHADAL
Eventur, Rua de Santa Cruz, n.º 2 e 4 (loja)
T. 968 632 236
eventur@grupocasacosta.com | www.eventur.pt
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ALOJAMENTO LOCAL - MANUEL DIAS CARDOSO
Pedra do Altar 6150-213 Peral | T. 966 543 401

A ROTUNDA
Rua Vila Melhorada, 135 6150-554 Proença-a-Nova
T. 968 576 017 (encerra ao sábado)
www.restaurantearotunda.com
CASA TI’ AUGUSTA
Figueira 6150-718 Sobreira Formosa
T. 274 822 134 | T. 965 099 711 (aberto de sexta a domingo,
restantes dias mediante marcação)
geral@casatiaugusta.com | www.casatiaugusta.com
RESTAURANTE DA PRAIA FLUVIAL DO ALVITO DA BEIRA
Alvito da Beira | T. 274 833 036 | T. 961 112 029
Horário: aberto todos os dias das 9h às 24h
CÉLIA
Largo do Cimo das Vinhas | 6150-213 Pedra do Altar
T. 965 396 684 (aberto todos os dias da semana)
TASQUINHA DO ADRO
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 471
RESTAURANTE BAR DA FRÓIA
Praia Fluvial da Fróia | T. 934 177 936
Horário de verão: Todos os dias da semana das 9h00 às
24h00 Horário de inverno: 10h00 às 22h00 (fecha
segunda-feira)
HOTEL RURAL DA CATRAIA
EN233 Catraia Cimeira
Tel. 274 830 000 | www.catraiahotel.pt |
geral@catraiahotel.pt
Aberto todos os dias
DEVESA – PIZZARIA
Largo da Devesa 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 956 (encerra à terça-feira)
FONTE VELHA
Largo Chão d’Ordem 6150 Proença-a-Nova T. 914 681 727
(encerra à segunda-feira)
GOSTINHO DA AURORA
R. Júlio Grilo 6150-421 Proença-a-Nova T. 274 672 113
(encerra ao sábado)
GRUTA
Rua das Pereiras 6150 Proença-a-Nova T. 274 671 497
(encerra ao sábado)
HOTEL DAS AMORAS
6150 Proença-a-Nova T. 274 670 210 (13h00 às 15h00 /
19h30 às 22h00)Aberto todos os dias ao público em
geral.www.hoteldasamoras.pt | info@hoteldasamoras.pt
MILITA
Rua de Sta Cruz 139, 6150-424 Proença-a-Nova Zona
Industrial, 6150-516 Proença-a-Nova T. 960 456 677 |
(encerra aos domingos aos jantares) www.restaurantemilita.pt
| militaeventos@gmail.com

NOITE E DIA
Vale da Mua | T. 274 844 145 (aberto todos os dias)
O 29
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 792 (aberto todos os dias da semana)
BOA VIAGEM
Rua da Sertã 6150-419 Proença-a-Nova
T. 968 576 022 (encerra ao domingo)

Roteiro

RESTAURAÇÃO

O TI ZÉ – PIZZARIA
R. de Santa Cruz 6150-424 Proença-a-Nova T. 274 671 517
(durante o verão está aberto todos os dias, no inverno encerra
ao domingo)
OS AMIGOS
Estrada Nacional 241 Pedra do Altar 6150-213 Peral T. 966
543 401 (encerra ao sábado à tarde)
ROSA
Zona Industrial 6150-516 Proença-a-Nova T. 274 671 733
(encerra ao domingo)
RESTAURANTE MONTE BARBO
Tel. 274 833 318 (aberto todos os dias das 7h00 às 23h00)
|Rua da EN 233 | Catraia Cimeira| 6150-116 Montes da
Senhora
SOBREIRENSE – CHURRASQUEIRA
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 968 494 739 (aberto todos os dias)
TÁSCÁ
Rua das Caldeiras nº1, 6150 Proença-a-Nova T. 910 918 557
tascastela@gmail.com | facebook.com/tascapan

DIVERSÃO/CULTURA
DISCOTECA MIST
Largo Chão D'Ordem 25 | 6150 Proença-a-Nova
T. 933 269 679
CAFÉ E SALÃO DE JOGOS VERDE PINHO
Rua de Santa Cruz nº 86 | 6150-424 Proença-a-Nova
T. 274 673 086
CAFETARIA / GALERIA MUNICIPAL
Parque Urbano Comendador João Martins 6150
Proença-a-Nova T. 274 673 373 | cafetariagaleria@gmail.com
TÉNIS BAR
Rua de Santa Margarida, nº 26-B Proença-a-Nova
T. 968 272 553 (aberto todos os dias)
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