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Nota de
Abertura
Em março damos as boas vindas a uma nova estação que nos traz os dias mais
compridos, os campos mais floridos e, este ano, também parte da comemoração da Páscoa.
Até dia 15, os proprietários de terrenos, localizados nos 100 metros de zona de proteção do
aglomerado populacional, têm de os ter limpos, cumprindo um dever que advém da lei e
que se reporta também à responsabilidade individual do cidadão que contribui para a
segurança coletiva de pessoas e bens. Após as diversas ações de sensibilização que
realizámos um pouco por todo o concelho, observo com reforçada confiança o esforço que
tem sido feito nas diversas localidades estimulando a que, desta forma, também se
desenvolva no futuro próximo uma estratégia de limpeza e manutenção de perímetros de
segurança.
A 21 de março, dia internacional das florestas, vamos percorrer as povoações do
concelho plantando uma árvore em cada uma delas como símbolo deste bem que importa
valorizar e potenciar. Neste dia também se trocam resíduos por plantas, alertando para a
necessidade de preservar património que é comum. Para dar as boas vindas à primavera,
os Paços do Concelho recebem um concerto comemorativo, numa parceria com a Escola
Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco.
O mês terá ainda muitos outros eventos para públicos com características distintas:
largada de perdizes e faisões, musical infantil, game day, Taça de Portugal de Ultra Trail,
Baja TT do Pinhal, passeio pedestre ou estafeta escolar são apenas alguns exemplos. O
Centro Ciência Viva da Floresta, em conjunto com a Biblioteca e o Grupo de Desporto,
promove as férias com ciência, arte e desporto para ocupação de tempos livres nas férias
escolares. Na última semana do mês, a quaresma entra na reta final e iniciam-se as
celebrações da semana santa. A vila de Sobreira Formosa receberá o ritual da
encomendação das almas, interpretado pelos grupos que ainda mantêm viva esta forma de
solidariedade pelos que já partiram.
As oficinas de apicultura e de tapeçaria estão disponíveis para quem queira aprender
mais sobre estas temáticas, ampliando possibilidades. A outro nível, o Gabinete de Ação
Social promove formações nos cursos de cozinha e de informática, disponíveis para
percorrerem as nossas localidades sempre que haja interesse e condições para os receber.
Da parte do Município, continuamos a dinamizar iniciativas e atividades que criam
motivos de interesse para visitar, viver e investir em Proença-a-Nova. Vamos estar
presentes na principal feira de turismo do país convidando à descoberta do concelho.
“Emojicione-se ao vivo no sítio certo” é o convite que fazemos e que deixo a todos os que
nos acompanham por esta via. Votos de um excelente mês.
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.

RELOJOEIRO
Em março entramos no horário de verão: na noite de sábado, dia 24 de março,
para domingo, dia 25, os relógios adiantam uma hora, das 0h00 para as 01h00.
Em certos relógios ainda é necessário fazer a alteração manualmente, já que os
mais modernos, com ligação à internet, atualizam-se de forma automática. Os
smartwatch ampliam as funções deste equipamento que é muito mais do que
uma utilidade ou acessório de moda. A arte do relojoeiro, aquele que conhece
todos os mecanismos do relógio, era um ofício muito procurado há algumas
décadas: ter um relógio podia não ser acessível a todas as bolsas, pelo que
quando avariava a solução era reparar. Existiam relojoarias no concelho, em que
os seus proprietários se dedicavam exclusivamente a este ofício. Os mais
talentosos eram, inclusivamente, capazes de construir um relógio de raiz.
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Iniciativas

Sábado 3

10h00

REPASTO DO SUÍNO

RELVA DA LOUÇA
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO "TUDO À GRANDE"
A sexta edição do repasto do suíno, que decorre nas instalações da Liga dos
Amigos da Relva da Louça, convida os participantes a ajudar a dar as voltas ao
porco depois da matança e a preparar a carne para o repasto que se segue.

Sábado 10

12H00

5º CONVÍVIO DE PROVA DE VINHOS

ORGANIZAÇÃO: ACRD PADRÃO
PREÇO: SÓCIOS 10€ | NÃO SÓCIOS 12,50€
INSCRIÇÕES: acrdpadrao@sapo.pt, 967 050 728 OU NA ASSOCIAÇÃO
A Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Padrão promove, pelo quinto ano,
um almoço convívio com prova de vinhos, seguido de uma tarde de fados com a
fadista Valéria Carvalho, acompanhada por Rui Poço na guitarra portuguesa e por
Rui Marques na viola de fado.

Sábado 10

14h30

MASSAS FRESCAS PARA TOTÓS 2

LOCAL: COZINHA COQVERE
PREÇO: 10 €
LIMITADO A 5 PARTICIPANTES
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: www.facebook.com/coqvere/
Este workshop tem como objetivo demostrar que fazer massas frescas é uma tarefa
bastante simples que pode ser feita por qualquer pessoa, com mais ou menos
aptidão para a cozinha. A formação decorrerá na cozinha COQVERE (ao lado da
farmácia em Proença-a-Nova).
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Os melhores vinhos

Quinta-feira 15

OS MELHORES VINHOS DO CONCELHO
DE PROENÇA-A-NOVA

2ª EDIÇÃO
REGULAMENTO EM www.cm-proencanova.pt OU www.ccvfloresta.com
Com o objetivo de estimular a produção de vinhos de qualidade no Concelho de
Proença-a-Nova e consolidar o trabalho realizado pelo Laboratório de Vinhos do
Centro Ciência Viva da Floresta nos últimos seis anos, o Município e o CCV da
Floresta promovem a 2ª edição do concurso de vinhos destinado a todos os
vinicultores individuais residentes no concelho de Proença-a-Nova. Os interessados
deverão solicitar e entregar a ficha de inscrição, devidamente preenchida, no CCV
da Floresta até 15 de março.

Quarta-feira 21

TROQUE RESÍDUOS POR PLANTAS
CAMPANHA DE TROCA DE RESÍDUOS
VIVEIRO MUNICIPAL

Para assinalar o Dia Internacional das Florestas, a 21 de março, o Município
promove a campanha de troca de resíduos por plantas em que o objetivo é recolher
objetos compostos por metais pesados, trocando-os por árvores ou arbustos, de
acordo com a disponibilidade do viveiro municipal. Assim, por cada 25
pilhas/baterias, 5 tinteiros/toner e 10 carregadores será entregue uma planta.
Agende a sua visita (274 670 000) ao Viveiro Municipal, na Zona Industrial de
Proença-a-Nova, para entregar os resíduos e levar a planta da sua preferência.
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21h00

ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS

SOBREIRA FORMOSA
PARTICIPAÇÃO LIVRE

O ritual da Encomendação das Almas, nas noites da Quaresma, com as mulheres a
entoar cânticos onde pedem pelas almas do purgatório, ainda se mantém vivo em
algumas aldeias do concelho, nomeadamente em Atalaias, Chão do Galego,
Corgas, Cunqueiros, Galisteu e Vergão. Este ano, a tradição repete-se no Largo da
Devesa de Sobreira Formosa, com a presença do grupo do Rosmaninhal,
Idanha-a-Nova.

Sábado 24

GAME DAY

10h00 às 20h00

EDIFÍCIO DO PRÉ-ESCOLAR (JUNTO À BIBLIOTECA MUNICIPAL)
ENTRADA LIVRE

Encomendação das almas

Sexta-feira 23

Animação, competição e espírito de equipa são os requisitos para participar no
Game Day, um roadshow de consolas com jogos que volta a animar o primeiro
sábado das férias da Páscoa. Junta a família e os amigos e desafia-os num dos
muitos jogos disponíveis.

De 26 a 31 de março

CURSO DE MONITORES

MALHADAL (PROENÇA-A-NOVA)
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO JOVENS SEGUROS
PREÇO: 200 €
MAIS INFORMAÇÕES: www.jovensseguros.com | 211 383 593
O Curso de Monitores, formação certificada pela Direção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho e homologada pelo Instituto Português do Desporto e da
Juventude, aborda de forma teórica e prática conteúdos essenciais para quem
pretende trabalhar com crianças. Mediante aproveitamento, a Jovens Seguros
garante ao futuro monitor trabalho remunerado em pelo menos um turno de 10
dias úteis nos campos de férias organizados pela associação.
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A Adolescência E Os Seus Desafios

Quarta-feira 28

18h30

A ADOLESCÊNCIA E OS SEUS DESAFIOS

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO COM ANA RITA SIMÃO
DESTINATÁRIOS: PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
MINIAUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
INSCRIÇÕES: clds@cm-proencanova.pt

Numa organização do CLDS de Proença-a-Nova – Projeto Promover e Integrar, em
parceria com o Município, realiza-se ação de sensibilização sobre os desafios da
adolescência, dinamizada pela psicóloga Ana Rita Simão que irá apresentar
algumas das questões associadas a esta altura da vida e possíveis estratégias para
um saudável diálogo intergeracional.

Sábado 31

16h00

APRESENTAÇÃO DA BIOGRAFIA
DE ANTÓNIO RAMALHO EANES
COM A PRESENÇA DO AUTOR - NELSON MINGACHO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
EDIÇÕES ALMA AZUL
É uma biografia não autorizada que começou a ser pensada em 2015 quando a
editora organizou uma sessão comemorativa do 80º aniversário de Ramalho Eanes.
O jornalista Nelson Mingacho revela que este livro é também uma forma de
homenagem ao general natural de Alcains e ao papel que desempenhou na
estabilização do país após a Revolução de Abril. Dá a conhecer a vida e o percurso
pessoal, militar e político do primeiro Presidente da República eleito em
democracia. O professor António Manoel Silva também estará presente na
iniciativa, apresentando a sua visão histórica.
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Temas da
Atualidade

ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS
“A existência em cor transparente depois da morte – a alma despida de um corpo -, vagueia à procura de
um outro lugar e insolentemente pede para ser encomendada. As mulheres da aldeia acodem. Na escuridão da
noite, cobertas de negro, caminham entre paredes de xisto e sobre um chão de paralelos, como sombras do
mundo do Purgatório. Encontram-se num lugar alto da aldeia para a Encomendação das Almas. As almas
sofrem e a Encomendação faz-se P’ra Irem P’ró Céu”.
Pedro Antunes, «“Insomnolências” e notas de campo do filme “P’ra Irem P’ró Céu”», Cadernos de Arte e
Antropologia, Vol. 3, N. 1 | -1, 31-48
Com pequenas diferenças de uma povoação para outra, no começar ou no rematar, cantavam assim:
«1º grupo: Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento!
2º grupo: E seja pelo amor de Deus, pelo amor de Deus seja!
1º grupo: Rezemos um Padre-Nosso e uma Avé-Maria pelas Almas do Purgatório!
2º grupo: E seja pelo amor de Deus, pelo amor de Deus seja!
(pausa para rezar)
1º grupo: Rezemos mais um Padre-Nosso e outra Avé-Maria pelas almas que estão em agonia de morte!
2º grupo: E seja pelo amor de Deus, pelo amor de Deus seja!
E assim continuavam pedindo Padre-Nossos e Avé-Marias pelas “almas que andam sobre as águas do mar”
e por outras intenções até as esgotarem. No fim, pediam um Credo e uma Salvé Rainha.»
Maria Assunção Vilhena, “Gentes da Beira Baixa – Aspectos Etnográficos do Concelho de Proença-a-Nova,
Edições Colibri (Coleção Sociedade & Quotidiano), Lisboa, abril de 2008 (2ª edição)

A encomendação das almas é um rito da cultura popular muito antigo, cuja origem se presume remontar ao
século X. Na origem mistura ritos cristãos e pagãos, sendo conservado ao longo dos séculos pela piedade popular.
Associada ao culto dos mortos, esta celebração é feita no período da Quaresma, tradicionalmente a altas horas da
noite. É suposto os cânticos tristes serem ouvidos sem que quem canta seja visto. Este ritual era feito em praticamente
todas as aldeias do concelho. Maria Assunção Vilhena, autora do livro “Gentes da Beira Baixa – Aspectos Etnográficos
do Concelho de Proença-a-Nova”, refere que antigamente encomendavam-se as almas “tanto na vila como nas
aldeias mais isoladas”.
E enquadra esta temática no culto das almas do purgatório: “por todo o concelho, à entrada das povoações, nas
encruzilhadas das estradas, mesmo dentro das aldeias em lugares de destaque, há uma grande quantidade de
Alminhas, lembrando a quem passa que as Almas do Purgatório necessitam das suas orações para passarem à glória”.
O culto dos mortos vê-se em outros momentos do calendário religioso, como no dia dos Fiéis Defuntos, no facto de
se mandarem celebrar missas pelas alminhas e de se utilizar o dinheiro recolhido nas Janeiras com a mesma
finalidade. “Antigamente, até os pobres quando iam pedir esmola pelas portas das famílias mais abastadas, cantavam
pedindo pelas almas do Purgatório”.
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Encomendação das almas

Maria Assunção Vilhena revela ainda um outro costume: o de cantar as Excelências
depois de se encomendar as almas. “Há várias povoações no concelho, principalmente
na zona norte, que não conhecem as ‘Excelências’. Segundo me informaram, as
“Excelências” ou “Incelências” só eram cantadas no Vergão, no Alvito, nos Cunqueiros,
no Estevês, no Padrão, no Chão do Galego, no Sobrainho dos Gaios. Noutras,
alternavam. No Alvito, numa noite cantavam as Excelências, noutra encomendavam as
Almas”.
O progressivo despovoamento do interior do país, a que o concelho não é alheio,
fez com que na maioria das aldeias a encomendação das almas se tivesse perdido há
muitas décadas. E a falta de continuidade por pessoas mais jovens leva a que mesmo
as aldeias que conservam a tradição tenham dificuldade em cantar com regularidade.
Apenas na aldeia de Corgas a oração é feita sem falhas todas as noites ao longo da
Quaresma. Atalaias, Corgas, Vergão e Galisteu fazem a encomendação das almas com
letras e músicas muito distintas, enquanto Chão do Galego e Cunqueiros cantam as
“excelências”, com uma letra muito idêntica. No Chão do Galego canta-se ainda o
Nome de Maria e o Hino a Santa Iria e as Corgas têm músicas exclusivas do final do
período quaresmal.
Estas são as aldeias que têm participado no encontro de Encomendação das Almas
que o Município organiza anualmente, também na Quaresma. Em 2013, Pedro Antunes
realizou um documentário integralmente filmado no concelho, em que acompanhou os
grupos de mulheres que ainda mantêm esta prática nas suas localidades. No artigo que
publicou nos Cadernos de Arte e Antropologia, o autor refere que esta prática nem
sempre foi feminina: “Antes eram os homens que pediam pelas almas dos mortos. As
mulheres ‘não podiam’ andar àquelas horas da noite pelas ruas, nem sozinhas nem
acompanhadas. Hoje já não é assim. Desde há várias décadas, têm sido os homens a
sair para Suíça e França e, entretanto, os costumes mudaram. Contam que, uma vez, um
não foi encomendar as almas. A mulher insistia para ele ‘ir embora encomendar as
almas’, mas o ti Manel deixou-se dormir. Passado pouco tempo, levantou-se
abruptamente, assustado com alguma coisa que o sono lhe trouxe. Não se sabe a causa
do susto, mas o homem disse ‘que foi as almas que o levantaram para ele ir rezar pelas
almas’”. Esta história foi recolhida na aldeia de Corgas.
Na aldeia de Atalaias, Pedro Antunes citou uma encomendadora que dizia sentir
alegria depois de cada encomendação. “Há muito mais do que o que se vê, quer na
forma de pensar o ritual, quer na forma como é vivenciado e feito. O espaço do
Purgatório é invisível, mas emocionalmente presente e expressivo nesta comunidade”,
refere o autor que se encontra agora a fazer a sua tese de doutoramento sobre esta
temática.
O Município de Proença-a-Nova tem o projeto de candidatar a Encomendação das
Almas e o cantar das Janeiras a Património Imaterial da Humanidade, considerando
estes rituais como expressões de redes comunitárias muito fortes que envolvem não
apenas os vivos, mas também aqueles que já partiram.
Ide agora para o céu | Que Deus vos está a chamar |Deus queira que nós para
o ano | As tornemos a encomendar
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Exposições

OLHOS DA VIDA… QUATRO ANOS DEPOIS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE LUÍSA TOMÉ
GALERIA MUNICIPAL
PATENTE DE 3 DE MARÇO A 30 DE ABRIL

A exposição das obras de arte que Luísa Maria Cordeiro Rodrigues Tomé realizou
ao longo da sua vida tem o título de “Olhos da Vida… 4 anos depois”, inscrição
anotada pela autora na face posterior de uma tela que mostra os olhos bem vivos
e pálpebras fechadas, traduzindo o que significa a vida… Interpelados os filhos
e pessoas chegadas, caracterizavam a autora de espontânea e decidida, sem
manifestar o que via nas suas obras, deixando um misto de curiosidade
aumentada. Esta exposição será inaugurada a 3 de março às 17h00.

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
#ACORDAPABIDA

CARTOLICES DA URATE - CARREGOSA
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA

Like. Dislike. Seguidores. Cliques. Partilhar. Emoji. Gif. Smile. Selfie. Lol. Este é o
novo vocabulário que percorre horas e horas destes jovens e que desta forma tão
sintética preenche-lhes o espaço total do amor, do ódio, da relação, da amizade,
da dor, da felicidade. Uma cama cheia de adolescentes, impregnados, absorvidos
com a luz do seu telemóvel. Uma luz que embora ilumine, oculta da sua atenção
todos os outros que estão mesmo ao seu lado. Este é um acontecimento. Uma
criança que queria brincar. Que, por acaso, trazendo um livro de capa dura, “Sonho
de uma noite de Verão”, para os assustar apelando à audição, abre caminho a um
divertimento alternativo, desconhecido por eles até agora. Conseguirão eles
brincar durante 90 minutos permitindo-se ao desconforto do olhar, do toque, da
comunicação direta com o outro?

Sexta feira 16

21h30

CONCERTO DE PRIMAVERA
ORQUESTRA SINFÓNICA DA ESART
PAÇOS DO CONCELHO
ENTRADA LIVRE
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Haendel (abertura de 'O Messias', recitativo e ária de Judas Macabeus, Alcina),
Bach (Paixão segundo S. Mateus), Vivaldi (Griselda), Mozart (Ária de concerto,
Flauta Mágica, La Finta Giardiniera), Schubert (Intermezzo de 'Rosamunde') e
Rossini (Otello, Abertura de 'Il signor Bruschino'): são estes os autores que a
Orquestra Sinfónica da ESART – Escola Superior de Artes Aplicadas irá interpretar
no concerto em Proença-a-Nova. Criada em novembro de 2000 enquanto unidade
curricular do curso de Instrumento, a Orquestra Sinfónica é uma das componentes
artísticas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, tendo desenvolvido uma
atividade regular através de concertos em Portugal e no estrangeiro. Conta
atualmente com 90 elementos.

21h30

GRANDE NOITE DE FADOS

SALÃO DO CENTRO SOCIAL - MONTES DA SENHORA
VALOR: 10€ (INCLUI CEIA)
INFORMAÇÕES E RESERVAS: 925 437 325, 916 594 262

A Liga dos Amigos de Montes da Senhora organiza a Grande Noite de Fados com
a participação de vários fadistas. O bilhete inclui ceia de caldo verde, chouriço ou
morcela assada, pão e broa, vinho, água e sumos (crianças até 12 anos não
pagam).

Sábado 24

21h30

MUSICAL INFANTIL “A ABELHA”

PAÇOS DO CONCELHO
BILHETES: ADULTOS 3,10 € | ESTUDANTE 1,20 €

Grande noite de fados

Sexta-feira 23

“As abelhas não sonham, trabalham!” Este é o lema que se zumbe na colmeia,
numa altura em que nenhuma abelha voa pelo campo. Aproxima-se o dia mais
importante de sempre e todas se ocupam dos preparativos para a confeção da
Geleia Real! A paz e a tranquilidade reinam até que anunciam o desaparecimento
da receita! É a oportunidade da pequena e mais famosa abelha da colmeia
concretizar o seu sonho e voar pelo campo fora! Com a missão de salvar a vida da
colmeia e de todas as abelhas, vive diferentes e divertidas peripécias pelo campo.
Ultrapassando todas as dificuldades e conhecendo outros animais, será ela capaz
de encontrar a receita e trazer de novo a paz à colmeia? Com a ajuda dos seus
amigos, proporciona-nos momentos de muito humor, música, sonho e muitas
surpresas! Chegou a hora de viver o sonho da Abelha!

Sexta-feira 30

MONTES DA ROCK N’ROLL
MONTES DA SENHORA

ORGANIZAÇÃO: LIGA DOS AMIGOS DOS MONTES DA SENHORA
ENTRADA LIVRE

A aldeia de Montes da Senhora volta a encher-se de muito rock n´roll na
sexta-feira santa com a 4ª edição deste festival de música. Acompanhe as
novidades e o programa na página oficial do evento no facebook em
www.facebook.com/MontesdaRock.
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Desporto

Sábado 3

8H00

LARGADA DE PERDIZES E FAISÕES
CAMPO DE TIRO NAVE À METADE
ATIVIDADE COM INSCRIÇÃO

Esta iniciativa, organizada pelo Clube de Caçadores do Concelho de
Proença-a-Nova com o apoio do Município, destaca-se no calendário venatório
2018. A caça abatida é distribuída pelos participantes e a que sobreviver contribui
para o povoamento cinegético da região.

Sábado 10

TAÇA DE PORTUGAL DE ULTRA TRAIL

ORGANIZAÇÃO: HORIZONTES / TRAIL RUNNING DE PORTUGAL
INSCRIÇÕES: http://horizontes.pt
A prova de Proença-a-Nova é a escolhida para disputar a Taça de Portugal de Ultra
Trail, determinando os representantes masculino e feminino da Seleção Nacional
nos Campeonatos do Mundo de Ultra Trail. Para além da competitividade da
prova, a Taça de Portugal conjuga o desporto com o espírito de aventura na
natureza, promovendo ainda o turismo da região. Estão disponíveis o Trail Longo,
com uma distância de 28 km e desnível acumulado de 1200 metros, e o Trail Ultra
Médio, de 51 km, com desnível acumulado de 2200 metros.

Sexta-feira e sábado 16 e 17

BAJA TT DO PINHAL

ORGANIZAÇÃO: ESCUDERIA CASTELO BRANCO
INFORMAÇÕES: www.escuderiacastelobranco.pt
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A emoção do todo-o-terreno volta ao Pinhal: Oleiros, Proença-a-Nova e Sertã
recebem a primeira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno,
Campeonato Nacional de Quads, Campeonato Nacional de Motos e Campeonato
Nacional de SSV. A Escuderia de Castelo Branco divulgará, mais próximo do
evento, os melhores locais para assistir à prova em segurança.

AERÓDROMO MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
ORGANIZAÇÃO: SKY FUN CENTER
A primeira prova da 15ª Taça de Portugal de Voo de Formação VF4 (dia 17) e a
primeira prova da 1º Taça de Portugal de Velocidade em Queda-Livre (dia 18)
realizam-se no Aeródromo Municipal de Proença-a-Nova, nas Moitas. No dia 16 de
março, a Sky Fun Center organiza um estágio de velocidade em queda livre e nos
dias 30 de março e 1 de abril um estágio de freefly.

Domingo, 18

8h30

151º PASSEIO PEDESTRE

GR39: SOBREIRA FORMOSA - FIGUEIRA
PONTO DE ENCONTRO: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DISTÂNCIA APROXIMADA: 8 KM, LINEAR
GRAU DE DIFICULDADE: MÉDIO
INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE MARÇO NO POSTO DE TURISMO
(939 623 269) OU EM www.cm-proencanova.pt

Provas da taça de Portugal

Sábado e domingo 17 e 18

PROVAS DA TAÇA DE PORTUGAL

Continuamos a trilhar o traçado da GR39 - “Grande Rota da Cortiçada”, percurso
pedestre de mais de 130 quilómetros que está a ser percorrido em etapas desde
janeiro de 2017. Este mês fazemos a ligação entre a Sobreira Formosa e a Figueira,
visitando a vila e a aldeia do xisto. Para mais informações contacte o Posto de
Turismo de Proença-a-Nova.

Sexta-feira 23

10h30

XIII ESTAFETA ESCOLAR

SOBREIRA FORMOSA – PROENÇA-A-NOVA
INSCRIÇÕES ATÉ 9 DE MARÇO JUNTO AO PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Destinada aos alunos do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova, a estafeta
liga as vilas de Sobreira Formosa a Proença-a-Nova numa competição com dez
quilómetros. As equipas, cada uma com dez elementos, têm como objetivo
percorrer esta distância no menor tempo possível, promovendo também o espírito
de grupo. Os participantes desta prova terão direito a receber um brinde no Game
Day.
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Páscoa a queimar

26 de março a 5 de abril

PÁSCOA A QUEIMAR

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS
ATIVIDADES GRATUITAS
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: desporto@cm-proencanova.pt
OU NA PISCINA MUNICIPAL
O mote está lançado: queimar as calorias dos doces típicos da Páscoa e promover
a prática regular de exercício físico através de aulas de hidroginástica e de torneios
de voleibol, matraquilhos, ténis de mesa e badminton. Nos dois primeiros torneios
podem participar equipas de dois elementos (com mais de 12 anos), enquanto que
no badminton e ténis de mesa a competição é em singulares (para maiores de 10
anos). As inscrições devem ser feitas até ao dia útil anterior à competição.
MARÇO

Dia 26
Dia 28
Dia 29

ABRIL

18h00
20h00
18h00
10h00

Torneio de Badminton
Hidroginástica (Piscina)
Torneio de Matraquilhos
Hidroginástica (Piscina)

Dia 3
Dia 4
Dia 5

10h00
18h00
20h00
18h00

Hidroginástica (Piscina)
Torneio de Ténis de Mesa
Hidroginástica (Piscina)
Torneio de Voleibol

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

DIA
4
4
18
18

HORAS
11h00
15h00
11h00
15h00

JOGO
ADCPN x CA Fundão
ADCPN x CU Idanhense
ADCPN x CD Alcains
ADCPN x Vila Velha Ródão

ESCALÃO
Juvenis
Seniores
Iniciados
Seniores

As equipas seniores de futsal do Núcleo de Juventude (NJ) jogam em casa este
mês, para o campeonato distrital, nos seguintes dias e horários*:
PAVILHÃO MUNICIPAL

10

15h00

NJ x GD Valverde B

10

18h00

NJ x AD Penamacorense
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17h00

NJ x CB Oleiros

* Os horários podem sofrer alterações
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Seniores Femininos
Seniores Masculinos
Seniores Masculinos

Centro Ciência
Viva da Floresta

Sábado 17

9h30 às 18h00

INICIAÇÃO À TAPEÇARIA

OFICINA
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 10
FORMADORA: HELENA FERNANDES
CUSTO: 17,5€ (COM ALMOÇO INCLUÍDO)
INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE MARÇO EM www.floresta.cienciaviva.pt
A artista plástica Helena Fernandes traz a esta oficina o seu conhecimento e
experiência de anos e mostra que a tapeçaria tradicional pode transformar-se e surgir
como ferramenta de expressão plástica e o comum executante como criador e
intérprete. Nesta oficina serão dadas noções básicas de tipos de teares,
matérias-primas e principais técnicas e será executada uma pequena tapeçaria.

Quarta 21

DIA INTERNACIONAL DAS FLORESTAS
UMA ALDEIA UMA ÁRVORE (24 HORAS A FLORESTAR)

Para assinalar o Dia Internacional das Florestas, e no âmbito do Ano Municipal da
Floresta, o Centro Ciência Viva da Floresta e o Município, em parceria com as
comunidades locais, dinamizam a atividade “Uma Aldeia uma Árvore” em que o
objetivo é plantar uma árvore em cada uma das localidades do concelho. Neste dia,
o Centro oferece a entrada à exposição permanente e uma árvore. A partir das 14h00,
os alunos dos 1º e 2º anos do Agrupamento de Escolas assistem aos Contos da
Floresta, no auditório Mariano Gago, e entre as 14 e as 18h00, os visitantes terão a
oportunidade de executar uma tapeçaria ao vivo com material da floresta, sob
orientação de Helena Fernandes, na atividade “Artes com Floresta”. A obra final ficará
em exibição no CCV da Floresta.
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Café De Ciência

Sexta 23

21h00

CAFÉ DE CIÊNCIA
HISTÓRIA DA FLORESTA

CONVIDADO: JOÃO PINHO (ICNF)
ENTRADA LIVRE MAS DE INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA EM www.ccvfloresta.com
Desde os primórdios da ocupação humana do território nacional até aos dias de hoje,
o aspeto biofísico do território português foi-se alterando, quer por ação do ser
humano quer pelas condições bioclimáticas de cada época. Num tempo em que a
atual floresta enfrenta enormes perigos e desafios, a sua evolução ao longo da
história poderá servir de reflexão e melhor conhecimento para uma melhor tomada de
decisões sobre como agir no presente com vista a um futuro menos incerto.

Sábado 24

9h30 às 18h30

OFICINA DE INICIAÇÃO À APICULTURA
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 20
FORMADOR: BEERURAL
CUSTO: 20€
INSCRIÇÕES ATÉ 22DE MARÇO EM www.floresta.cienciaviva.pt
Nesta oficina, que se destina a todos os interessados em iniciarem-se em apicultura,
serão destacados os conceitos básicos sobre a vida das abelhas, práticas para a
instalação e manutenção do apiário e medidas que promovam o bem-estar das
abelhas.

De 26 de março a 6 de abril

FÉRIAS COM ARTE, CIÊNCIA E DESPORTO

CRIANÇAS: DOS 6 AOS 12 ANOS
PARTICIPANTES: MÁXIMO 40 | MÍNIMO: 10
PROGRAMA 1: DE 26 A 29 DE MARÇO - 20 € (INSCRIÇÃO ATÉ 22 DE MARÇO)
PROGRAMA 2: DE 2 A 6 DE ABRIL - 25 € (INSCRIÇÃO ATÉ 29 DE MARÇO)
INSCRIÇÃO DIÁRIA 5 €
MAIS INFORMAÇÕES EM www.floresta.cienciaviva.pt
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Para ocupar as férias da Páscoa, está disponível o programa Férias com Arte, Ciência
e Desporto. Nas inscrições dos programas completos, há 20% de desconto na
inscrição do 2º filho e 25% na inscrição do 3º filho. Quem usufruir de subsídio escolar
no escalão A pode participar gratuitamente e no escalão B com 50% de desconto (é
obrigatória a apresentação de comprovativo emitido pela escola). Os preços incluem
almoço, transporte, seguro de acidentes pessoal e atividades. As inscrições devem
ser efetuadas até à quinta-feira anterior ao início dos mesmos.

EXPOSIÇÃO PATENTE ATÉ 31 DE MAIO
ENTRADA GRATUITA
Venha conhecer algumas das espécies de plantas que em Portugal se encontram
ameaçadas. 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
pela equipa do Banco de Germoplasma do MUHNAC, 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

Plantas Ameaçadas Em Portugal

“PLANTAS AMEAÇADAS EM PORTUGAL”

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.
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Ciência à La Carte

De terça a domingo

CIÊNCIA À LA CARTE

ATIVIDADE NOVA: BOMBA DE SEMENTES
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. As Bombas de Sementes são uma forma de espalhar sementes, em
grande escala ou em solos pobres. Preparado para transformares num jardim um
terreno baldio perto de ti?

SUGESTÕES
26
15,

CONHECER AS ÁRVORES, DE BERNARD FISCHESSER
PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA

Este livro trata de árvores e não de floresta. São abordados temas diversos, tais como
as estruturas e formas das árvores, como plantar, a conservação das sementes, a
fertilização, os solos e os climas, os insetos e os cogumelos parasitas, a madeira e
suas utilizações, propriedades físicas e mecânicas da madeira, a cortiça… € 15,26

00
25,

BOTAS DE CAMPO

EDIÇÃO ESPECIAL POR CORTEBEL
O bom tempo convida a passeios e umas botas confortáveis fazem toda a diferença. O
CCV da Floresta, em colaboração com a Cortebel, lançou uma edição especial de botas
de campo. Compre antes que esgotem! 25€.
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Biblioteca

Quarta-feira 21

9h45

APRENDER FAZENDO

JARDINEIRO
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
O jardineiro é o profissional que entende e que pratica a arte da jardinagem, uma das
mais antigas artes ainda em prática no mundo. Hoje em dia, a jardinagem é uma
atividade que não tem apenas cunho profissional, já que há cada vez mais pessoas
que jardinam como forma de lazer e de relaxamento.

Quarta-feira 28

9h45

HORA DO CONTO

NÃO HÁ DRAGÕES NESTA HISTÓRIA
DE LOU CARTER E DEBORAH ALLWRIGHT
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Pobre dragão. Ninguém o quer na sua história. Nem Caracolinhos, nem Hansel e a
Gretel – NINGUÉM. Mas este dragão não desiste! Ele vai prosseguir com o seu sonho
até ALGUÉM o deixar entrar na sua história. O seu entusiasmo sem limites afastá-lo-á
de qualquer sarilho. Claro que sim…
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Tardes de Cinema

Sextas-feiras

14h30

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

Barry seal: Traficante Americano
Valerian e a Cidade dos Mil Planetas
Baby Driver: Alta Velocidade
Atomic Blonde – Agente Especial

Sábados

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

15h00

BIBLIOTECA COM VIDA
SALA INFANTO-JUVENIL
ENTRADA LIVRE
Nas tardes de sábado, a sala infanto-juvenil convida as famílias que queiram passar
umas horas animadas, assistindo a filmes infantis.
Dia 3: O Pequeno Vampiro
Dia 10: Um Voo em Grande
Dia 17: Bigfoot Junior
Dia 24: Paddigton 1
Dia 31: Kubo

NOVIDADES

SINAL DE VIDA

DE JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
Um observatório astronómico capta uma estranha emissão vinda do espaço na
frequência dos 1,42 megahertz. Um sinal de vida. O governo americano e a ONU são
imediatamente informados. Um objeto dirige-se à Terra. A NASA prepara com
urgência uma missão espacial internacional para ir ao encontro da nave desconhecida.
Tomás Noronha, o maior criptanalista do mundo, é recrutado para a equipa de
astronautas. Começa assim a mais invulgar aventura do grande herói das letras
portuguesas modernas, uma história de cortar a respiração que nos leva ao coração do
maior mistério do universo. Será a vida um acidente ou resultará de um desígnio?
Estaremos sós ou seremos um entre milhões de mundos habitados? A existência é um
acaso ou tem um propósito?
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Cinema

Sexta-feira 2

21h30

TRÊS CARTAZES À BEIRA DA ESTRADA

Ano de produção: 2017 Realizador: Martin McDonagh Género: Crime
Distribuidora: Big Picture País: EUA Idade: M/16 Duração: 115 minutos

Sexta-feira 9

A FORMA DA ÁGUA

21h30

Ano de produção: 2017 Realizador: Guillermo del Toro Género: Romance /
Drama / Fantasia Distribuidora: Big Picture País: EUA Idade: M/16 Duração:
123 minutos

Domingo 11

18h00

PATRULHA DE GNOMOS
Ano de produção: 2017 Realizador: Peter Lepaniotis Género: Animação /
Aventura Distribuidora: NOS País: Canadá Idade: M/06 Duração: 89 minutos

Sexta-feira 16
29
Sexta-feira

BLACK PANTHER

21h30
21h30

Ano de produção: 2018 Realizador: Ryan Coogler Género: Drama / Ação
Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/12 Duração: 134 minutos

Sexta-feira 23

21h30

15:17 DESTINO PARIS

Ano de produção: 2018 Realizador: Clint Eastwood Género: Drama / Thriller
Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/12 Duração: 94 minutos
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
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Informação

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
A 8 de março assinala-se do Dia Internacional da Mulher e algumas associações e
grupos de mulheres do concelho já criaram a tradição de comemorar este dia com
a realização de um convívio. O Município associa-se à celebração e oferece uma
pequena lembrança às participantes destes jantares temáticos, desde que haja
uma comunicação prévia junto da autarquia. Informações junto do Gabinete de
Ação Social ou através do e-mail accaosocial@cm-proencanova.pt.

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. Em Sobreira Formosa realiza-se a 4 de março o mercado e a 19 a
tradicional Feira de S. José. Em Proença-a-Nova, o mercado acontece a 8 de março.

COZINHA A VÁRIAS MÃOS
Com o objetivo de promover os produtos endógenos no concelho e a utilização de
ervas aromáticas e medicinais na alimentação, o Município continua a promover
cursos de formação de cozinha em horário pós-laboral, com duração de 20 horas e
10 formandos. Qualquer associação ou grupo que pretenda desenvolver esta
formação (desde que tenha condições), pode solicitar a formação no Gabinete de
Ação Social (accaosocial@cm-proencanova.pt).
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Para aprender a trabalhar com o computador, nível básico e nível intermédio, o
Município promove Curso de Informática, em horário pós-laboral, para 10
formandos, com duração de 20 horas. Qualquer associação ou grupo que pretenda
receber esta formação nas suas instalações (desde que tenha condições), pode
solicitá-la
no
Gabinete
de
Ação
Social
ou
pelo
email
accaosocial@cm-proencanova.pt. Em Proença-a-Nova, a formação decorrerá no
Espaço Internet com os mesmos requisitos.

HÁ FESTA NA ALDEIA

Informática para todos

INFORMÁTICA PARA TODOS

No concelho mantêm-se vivas as festas tradicionais ao longo de todo o ano,
associadas ao culto religioso e promovendo o convívio entre as gentes. No fim de
semana da Páscoa realiza-se a festa na aldeia de Lameira d’Ordem e Lameira
Martins entre 31 de março e 2 de abril, em honra de Nossa Senhora da Ajuda, e
também em Dáspera.

FESTIVAL ADEGA TÍPICA
As associações do concelho interessadas em participar no Festival Adega Típica
deverão inscrever-se no Gabinete de Apoio às Associações de 1 a 29 de março. Nos
dias 14 e 15 de abril, o ambiente típico das adegas vai invadir o Parque Urbano
Comendador João Martins: o objetivo deste festival gastronómico é promover os
melhores petiscos do concelho, recriando o ambiente das adegas.
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Adoção de cães e gatos

ADOÇÃO DE CÃES E GATOS
O Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes, localizado em
Proença-a-Nova, tem sempre cães e gatos para adoção. Em
www.facebook.com/Cirae-Canil-E-Gatil, são colocadas com regularidade
fotografias de animais que estão à procura de um novo lar.

SEMANA SANTA
Em Proença-a-Nova, as celebrações da Semana Santa iniciam-se na quinta-feira, às
20h30, com a Ceia do Senhor e lava pés, seguida de adoração eucarística. Na
sexta-feira Santa, realizam-se três procissões: Pretório (11h00), Encontro (14h00,
com a celebração da Paixão do Senhor) e Enterro (21h00). A vigília pascal, no
sábado, inicia-se às 21h00, sendo a eucaristia de domingo às 11h30. Em Sobreira
Formosa, na quinta-feira realiza-se a Ceia do Senhor, com a cerimónia do
"Lava-pés", trasladação do Santíssimo Sacramento e adoração até às 22h00. Na
sexta-feira Santa, a Via Sacra está marcada para as 15h00, com celebração da
Paixão do Senhor, adoração da cruz e comunhão. Às 18h00 realiza-se a procissão
do Enterro do Senhor. No sábado, a partir das 22h00, há vigília pascal e no
domingo a eucaristia da Ressurreição é às 14h00.

ATELIERS DE COSTURA CRIATIVA
Aprender diferentes técnicas na área da costura é o objetivo dos ateliers de costura
criativa que serão promovidos entre março e abril, em horário pós-laboral, em
local a designar. Para informações e inscrições deverá contactar o projeto
Promover e Integrar do CLDS 3G através do e-mail clds@cm-proencanova.pt ou
presencialmente nos Paços do Concelho.

UMA FLORESTA POR INTEIRO
No âmbito do Ano Municipal da Floresta, o Município lança um desafio a todas as
IPSS’s, Santas Casas da Misericórdia e Universidade Sénior para criarem uma
árvore representativa do renascer da floresta que deverá ser construída com
materiais provenientes da floresta, podendo ser usados materiais auxiliares como
cola, cordel, arame, tinta, entre outros. As árvores deverão estar concluídas até 19
de março e serão expostas na Biblioteca Municipal de 20 de março a 2 de abril.
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Cinema
Património

ABC DAS LOCALIDADES
PERGULHO E MURTEIRA
Pergulho Fundeiro ou Murteira, Pergulho do Meio e Pergulho Cimeiro são três
localidades numa só. O casario é menos disperso que antigamente e para quem chega à
localidade pela primeira vez não distingue as fronteiras entre os dois Pergulhos e a Murteira.
Não é conhecida a origem dos nomes destes lugares, mas empiricamente associa-se a locais
com pedregulhos e murtas. “Murta, planta decorativa / Cresce pelos montes e vales /
Espontânea ou também cativa / Em aglomerado ou em leira / Chamar-se-á sempre murteira”,
escreveu Hélio Proença sobre a Murteira. Sobre os Pergulhos o mesmo autor refere-se
também ao S. Marcos, padroeiro da terra e à grande feira de gado bovino: “Neste povoado
dos pergulhos / Terra de grandes tradições / São Marcos venerado / Protetor do gado bovino
/ Já foi fabulosa feira / Vinte cinco de abril usado / E com grande pompa festeira”.
Esta feira de gado foi um dos principais mercados regionais, “de antiga criação”, tal
como se refere o Padre Manuel Alves Catharino, na Monografia do Concelho de
Proença-a-Nova, que se fazia no dia do Santo (25 de Abril) e nasceu a partir da romaria ao S.
Marcos. Reza a lenda que em tempos um morador da aldeia andava num lameiro a pastar os
bois. Um deles comeu cebola de albarrã, cujo bolbo é venenoso, caindo de imediato para o
lado. Perder um boi era um grande prejuízo, pois significava perder o sustento da família. O
pastor era um homem muito religioso e prometeu a S. Marcos, protetor do gado bovino, que
se o santo salvasse o boi, ergueria uma capela em seu nome. Quando o dono do animal
carregava o boi para a carroça este levantou-se, sobrevivendo desta forma miraculosa. O
pastor cumpriu a sua promessa, mandando construir no local do milagre a capela em louvor
ao S. Marcos, datada de 1700. Hoje nesse local resta um jardim, recentemente construído,
com um fontanário e uma réplica da capela antiga num pedestal.
Localizada a aproximadamente 10 km de Proença-a-Nova, é na entrada da aldeia do
Pergulho que se ergue a atual capela em honra de São Marcos. Inaugurada em 1956, esta
resultou do esforço conjunto da população. Cada habitante deu um dia de trabalho e o
almoço aos pedreiros. Maria de Jesus Lopes lembra-se de, em conjunto com outras crianças,
andar a recolher “conhos” pelos caminhos que serviram de matéria-prima da construção. No
interior, a referência é a imagem do seu orago, retratado em madeira, com a figura de touro
debaixo do pé direito. Assim, a figura do touro associado a São Marcos realça o poder que lhe
é atribuído na cura do animal de raça bovina.
A história do milagre do boi espalhou-se rapidamente pela região, dando origem a uma
romaria que trazia ao local donos de gado bovino para pedir proteção para os seus animais
ou para cumprirem promessas feitas em virtude de os bois terem tido alguma doença. O ritual
consistia em dar três voltas à capela com os animais e a dar uma esmola ao santo. Essa
peregrinação depressa se associou o negócio da compra e venda destes animais,
transformando-se num mercado de referência regional. Este era um “fenómeno económico
onde os vendedores aplicavam as suas técnicas de venda”, como descreve Maria da Assunção
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Vilhena, no livro “Gentes da Beira Baixa”: para provar que os bois não eram marrões punham
as mulheres à frente do animal (isto porque os bois marravam mais nas mulheres),
examinavam a língua, os olhos e os dentes para ver se estavam sãos. Desfilavam em frente
aos compradores para estes apreciarem o porte e o assento das patas.
No recinto do mercado também apareciam outros tendeiros com artigos para as
senhoras e taberneiros ambulantes que vendiam copos de vinho, pirolitos, que se misturavam
no vinho, e refresco, que consistia em água, rodelas de limão e açúcar. Um aspeto caricato,
que faz parte das memórias de infância de Maria de Jesus Lopes, nascida no Pergulho Cimeiro,
era que o taberneiro tinha apenas dois copos: um para o vinho e outro para refresco que era
passado por água e era usado para servir o cliente seguinte.
Na semana antes da feira começavam a chegar os “serrinhas” e os “atalaeiros”, apelidos
dados aos negociadores de gado provenientes região de Castelo Branco. Os habitantes da
aldeia ofereciam currais para guardarem os animais e as propriedades para pastarem até ao
dia da feira. “Os que não tinham currais ficavam ao longo das encostas. Pediam às pessoas
para deixar os bois a pastar nos campos que naquela altura estavam verdejantes. Lembro-me
do meu pai deixar sempre ter bois nos campos ou guardá-los nos currais”, conta Maria de
Jesus Lopes. “Durante os dias de festa, a capela andava sempre rodeada por carroças puxadas
por bois. Era um barulho infernal”, refere Maria Lopes. A afluência de gado era tanta que os
moradores colocavam mato nos caminhos para depois usufruir do estrume.
A azáfama dos locais também começava nas semanas antecedentes à feira. “Era uma
excitação para a maioria de nós, pois significava ir à vila comprar uns sapatos novos e tecido
para mandar fazer um vestido”. Era também a altura em que se faziam as cavacas, as broas
de mel, os esquecidos de limão e os bolos fintos. A famosa tigelada e a preparação da carne
de cabrito para encher os maranhos eram tarefas que se faziam na véspera. As casas do
Pergulho enchiam-se de familiares e parentes que nesta altura vinham, alguns de longe, para
a feira de S. Marcos. As mesas estavam postas de manhã à noite: canja, cozido com maranho,
carne de cabra assada, arroz de forno e afogado da boda eram as iguarias que nunca faltavam
e à sobremesa a afamada tigelada e pão leve (nome dado ao pão de ló). As restantes
guloseimas eram para oferecer aos convidados na hora da despedida. “A minha mãe não
deixava ir ninguém embora sem dar uma tigelada, bolo finto e carne fresca a cada convidado.
Hoje, se pensarmos bem, era uma despesa enorme que as famílias faziam para a festa”, conta.
A festa de São Marcos no Pergulho e na Murteira é associada também a outro ritual.
Existia na capela um pequeno touro, em barro, que estava junto da imagem de São Marcos.
Conta-se que algumas mães levavam os seus filhos bravos para 'marrar' com o touro na
intenção de os amansar. Houve quem desse sumiço ao touro, restando apenas a memória
desta tradição. O Pergulho e Murteira são localidades com história, lendas e tradições que
perduram no tempo e na memória dos seus 79 habitantes (28 na Murteira e 51 nos
Pergulhos).
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
LABORATÓRIO DE VINHOS
Entrega de amostras para análise: terça a quinta-feira 9h30 às 18h30,
sexta-feira 9h30 às 14h00
Levantamento de resultados: durante o horário de funcionamento do
CCV da Floresta
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

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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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

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
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 - 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
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
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DE PEDRA
Cimadas Cimeiras 6150-326 Proença-a-Nova
T. 919 967 557
www.casasdepedra.com | geral@casasdepedra.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO ARTESÃO
Oliveiras 6150-724 Sobreira Formosa
T. 968 642 462 | casadoartesao.oliveiras@gmail.com
Facebook.com/casadoartesaooliveiras
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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 - 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
ALOJAMENTO LOCAL - CASA TI’AUGUSTA
Figueira 6150-718 Sobreira Formosa
T. 274 822 134 | T. 965 099 711
www.casatiaugusta.com | geral@casatiaugusta.com
ALOJAMENTO LOCAL - MANUEL DIAS CARDOSO
Pedra do Altar 6150-213 Peral | T. 966 543 401
ALOJAMENTO LOCAL - QUINTA DA EIRA
Oliveiras 6150-724 Sobreira Formosa | T. 933 875 653
quintadaeira.oliveiras@gmail.com
www.quintadaeira.webs.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
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 - A CASA OCULTA
Rua Cabeço, Sobrainho dos Gaios,
6150-016 Sobreira Formosa
Tel. 913 593 743 | harrisonrobertshaw@gmail.com
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 VERGÃO
Rua Ventoso, Vergão,
6150-515 Proença-a-Nova
Tel. 936 049 996 | jc.jamet@free.fr

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)
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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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