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Nota de
Abertura
A valorização dos recursos da floresta pode ser feita de muitas e diversas formas, para
além da mais imediata que se prende com a plantação de espécies que possibilitem retorno
económico para os seus proprietários, sem esquecer as árvores autóctones fundamentais
para a preservação da biodiversidade do território. Podemos e devemos acrescentar novos
usos ao solo e potenciá-los a patamares de excelência: considero que a produção do vinho
é um bom exemplo, a que não é alheio a criação do Laboratório de Vinhos e Mostos pelo
Centro Ciência Viva da Floresta e as inúmeras oficinas que promove sobre esta temática,
alargando também ao laboratório de azeite e de solos. Para incentivar os pequenos
produtores do concelho, decidimos promover pelo segundo ano o concurso dos melhores
vinhos, em conjunto com o CCV da Floresta e a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
que promove, em simultâneo, o concurso dos melhores vinhos da Beira Baixa. Mais do que
a competição, que também é de salutar, o importante é potenciar a criação de produtos de
excelência a partir dos nossos recursos territoriais.
O passeio micológico, que costuma esgotar, assenta noutro produto que ainda não
estamos a aproveitar em todo o seu potencial. Os cogumelos recolhidos nos nossos solos
são, na sua maioria, exportados para países que os valorizam na sua gastronomia, o que
ainda não encontra relevância por cá. O desconhecimento sobre as espécies comestíveis e
as de maior valor económico pode ser um entrave, sendo por isso fundamental aprender
com quem conhece este tema e a nossa região, promovendo este recurso e incrementando
a cadeia de valor.
Em abril realizamos o primeiro festival gastronómico do calendário anual de eventos.
Serão dois dias dedicados à Adega Típica, com concerto dos Sons do Minho e iniciativas do
projeto Beira Baixa Cultural que valorizam a cultura, a gastronomia e a história, só para
referir alguns dos momentos previstos para esse fim de semana. Estas atividades
possibilitam-nos promover o território a partir da boa mesa beirã, assente em produtos
endógenos que, em linha com o que referi anteriormente, permitem criar valor. Como
parceiros fundamentais, as associações têm a missão de envolver as comunidades locais,
criando dinâmicas que a todos beneficiem, incluindo quem nos visita e terá a oportunidade
de provar os nossos petiscos e de experienciar o território.
Assinala-se o Dia da Liberdade, a 25 de abril, comemorando os 44 anos da revolução
dos cravos. Em Proença-a-Nova a data é festejada no término do mês com um concerto de
Vitorino, que é acompanhado em palco por vários músicos. Mais um grande concerto que
o Município possibilita pois considero que também é pela cultura que contribuímos para a
revitalização e promoção da nossa região. Nas próximas páginas são apresentadas com
mais detalhe as iniciativas previstas, do passeio pedestre ao espetáculo de teatro, do
cinema às oficinas do CCV da Floresta, do desporto às causas solidárias, da música à
gastronomia.
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.

SAPATEIRO
O sapateiro é talvez uma das profissões mais antigas. Noutros tempos era
necessário trazer o sapateiro a casa, que geralmente vinha de longe com as suas
ferramentas às costas, e ali ficava hospedado durante o tempo necessário para
consertar ou confecionar por medida botas, sapatos, tamancos de sola figueira,
cuja parte superior era às vezes feita dos canos das botas que já não tinham
conserto. Esta profissão conseguiu evoluir com os tempos, apesar de muitos
terem desaparecido com o alargamento da indústria do calçado e a compra dos
sapatos no sistema de pronto a vestir. Assim, o sapateiro atualmente deixou de
ter a função de fabricar o calçado, mantendo-se somente como reparador de
sapatos e botas em pequenas oficinas.
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Iniciativas

1 abril a 31 de maio

AÇÃO “VAMOS PREENCHER O IRS”
CLDS 3G E JUNTAS DE FREGUESIA
Durante abril e maio, está disponível ajuda para o preenchimento eletrónico do IRS nas
seguintes datas: União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral - 9, 16 e 19 de abril e 15
e 16 de maio; Sobreira Formosa - 13 de abril e 9 de maio; Alvito da Beira - 20 de abril;
Montes da Senhora - 12 de abril; São Pedro do Esteval - 23 de abril, 7 e 25 de maio. Os
locais serão divulgados posteriormente.

Domingo 8

16h00

PEREGRINOS DE SANTIAGO

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE LUÍS FILIPE FERNANDES
LOCAL: SEMINÁRIO DO PRECIOSÍSSIMO SANGUE, PROENÇA-A-NOVA

Luís Filipe Fernandes, natural de Proença-a-Nova, atual Padre Provincial dos Missionários
do Preciosíssimo Sangue e peregrino de Santiago há vários anos, partilha, neste livro, a
sua experiência do Caminho e aprofunda-a a partir das referências bíblicas a S. Tiago.
Qualquer um pode fazer esta peregrinação: o crente para aprofundar e purificar a fé, o
não-crente como um momento de encontro consigo mesmo. O livro custa 9,55 € e estará
à venda na Livraria Paroquial.

Sexta-feira 13

OFICINA DE COSTURA CRIATIVA
20 HORAS
HORÁRIO PÓS-LABORAL
PROENÇA-A-NOVA (LOCAL A DEFINIR)

Aprender diferentes técnicas na área da costura é o objetivo dos ateliers de costura
criativa que serão promovidos em horário pós-laboral, em Proença-a-Nova, para
um máximo de 12 formandos. 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.
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Festival Adega Típica

Sábado e domingo 14 e 15

FESTIVAL ADEGA TÍPICA
PARQUE URBANO COMENDADOR JOÃO MARTINS
SÁBADO: 15H-24H
DOMINGO: 11H-22H
Na vertente gastronómica, este festival promove iguarias que fazem parte da
vivência da adega e conta com animação de rua, bombos e concertos nos dois dias
de festa. Sábado à noite está confirmada a presença da banda Sons do Minho.
Paralelamente decorre o concurso “Os Melhores Vinhos do Concelho de
Proença-a-Nova”, cuja entrega de prémios acontece no domingo.

15h00
16h00
19h30
20h00
22h30
24h00

Sábado, 14 de abril
Abertura do Festival com os Bombos da Casa do Benfica
Atelier Temático de Cultura e Gastronomia O Queijo
Zé que Fumas – Animação Musical
Animação de rua
Sons do Minho
Encerramento

Sábado 14

Domingo, 15 de abril
08h30
2º Grande Prémio da Cortiçada
11h00
Abertura do Festival
12h00
Aula de Zumba
15h00
Entrega de Prémios do Concurso de Vinhos
16h00
Tarde de Folclore
18h30
Orquestra de Harmónicas de Ponte de Sôr
19h30
Os Seca Adegas – Animação Musical
22h00
Encerramento

10h30 às 18h

OFICINA DE COSTURA DE SAPATOS
FORMADOR: ANTÓNIO MARTINS
LOCAL: FIGUEIRA
VALOR: 40 € (INCLUI ALMOÇO)
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 11 ATRAVÉS: 965 099 711
LIMITADO A 10 PARTICIPANTES
Aprender a arte de fazer sapatos com quem tem quase sete décadas de experiência é o
convite que a Aldeia do Xisto da Figueira faz para este dia, com a presença do mestre
Ti António Sapateiro. Com 82 anos, natural de Gaspalha, Oleiros, partilhará a sua
experiência de vida e dará a conhecer a sua arte. Esta oficina inclui materiais,
ferramentas e a possibilidade de criar um sapato de forma artesanal.
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Beira Baixa
Cultural
Sábado 7

14h30

ATELIÊS TEMÁTICOS DE CULTURA
E GASTRONOMIA «O CICLO DO PÃO»

SOBRAL FERNANDO
LIMITADO A 40 PARTICIPANTES
INSCRIÇÕES GRATUITAS NO POSTO DE TURISMO

Assinalando o Dia Nacional dos Moinhos, a primeira iniciativa do Projeto Beira
Baixa Cultural inclui um passeio com paragem na eira, local onde tradicionalmente
se malhavam os cereais, na azenha junto da Ribeira da Fróia e na margem do rio
Ocreza para relembrar a travessia nas barcas com os “ratinhos” que partiam para a
ceifa. Amassar, cozer o pão no forno comunitário da aldeia e degustar o resultado
é o convite lançado.

Sábado 14

16h00

ATELIÊS TEMÁTICOS DE CULTURA
E GASTRONOMIA «O QUEIJO»

INSERIDO NO PROGRAMA DO FESTIVAL DA ADEGA TÍPICA
PARQUE URBANO COMENDADOR JOÃO MARTINS

Nesta oficina, os participantes irão descobrir os truques e as técnicas da confeção
do queijo, explorando o leite, o coalho e os utensílios indispensáveis nesta tarefa.
Ordenhar, coalhar o leite e prensar o queijo com as mãos até conseguir a forma
certa são experiências únicas que iremos propor. Haverá ainda a harmonização de
queijo com vinho e outros alimentos de maneira a potenciar o sabor de um produto
que tem importância incontornável na cultura gastronómica.

Domingo 15

8h30

VISITA ENCENADA ÀS ANTAS
/ MAMOAS DE MOITAS

ROTA DAS VISITAS GUIADAS E ENCENADAS
PONTO DE ENCONTRO: ASSOCIAÇÃO DAS MOITAS
INSCRIÇÕES: postodeturismo@cm-proencanova.pt
A Anta do Vale do Alvito, nas Moitas, é o local da viagem no tempo até à
pré-história, assistindo a rituais fúnebres, numa encenação da responsabilidade do
grupo de teatro Vivarte que envolverá os participantes no cenário. A visita segue
depois até ao Centro Ciência Viva da Floresta, onde será instalada uma réplica de
parte de uma anta, como módulo exterior do centro, que explicará o modo de
construção das mesmas.
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Temas da
Atualidade
PROGRAMAÇÃO CULTURAL EM REDE
PARA POTENCIAR A REGIÃO
Afirmar a Beira Baixa como um destino de excelência e autenticidade é um dos
objetivos do projeto “Beira Baixa Cultural” - cofinanciado no âmbito do Centro
2020, Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União
Europeia, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), na
qual está integrado o Município de Proença-a-Nova. Sob o lema “conhecer, sentir e
experimentar a Beira Baixa”, o Município irá dinamizar um conjunto de atividades
ao longo dos próximos três anos.

INOVAR NA DIVULGAÇÃO DO TERRITÓRIO
Para dar a conhecer o território de forma inovadora serão criadas rotas aos
monumentos paleolíticos do concelho. No caso das Antas e Mamoas, esta rota irá
concentrar-se na Anta do Vale do Alvito. Trata-se de uma sepultura pré-histórica
coletiva identificada na primeira metade do séc. XX. Nesta visita, os visitantes
podem observar os ritos funerários, encenados por um grupo de teatro. Duas das
rotas contarão um workshop de iniciação à arqueologia, onde os visitantes são
convidados a experimentar os métodos de preparação das pedras.
Remontando a uma outra época histórica, está o Forte das Batarias I, em Catraia
Cimeira, que nos conta a história das guerras peninsulares no território. Esta
iniciativa terá inicio no Edifício dos Fortes e Baterias, em Sobreira Formosa, onde
estará o espólio exumado. Pretende-se dar a conhecer os redutos das guerras
peninsulares no concelho e trilhar o caminho dos invasores. A visita de 12 de
agosto será complementada pelo 156º Passeio Pedestre – Acordar o Sol, que terá
início antes do sol nascer, dando um carácter diferente à iniciativa, bem como a de
23 de setembro, em que será encenada a Batalha do Alvito.
O dia de Santa Cruz, que foi em tempos o feriado municipal do concelho e que ainda
hoje é celebrado com a exposição do pedaço da cruz de Cristo trazida de Roma por
Pedro da Fonseca, faz parte do património imaterial do concelho que o Município
quer reavivar, realçando a pessoa de Pedro da Fonseca, o Santo Lenho e a Capela
da Misericórdia. A 3 e a 5 de maio, no Largo Pedro da Fonseca, desenrolar-se-á uma
encenação e um mercadinho à época, com o contributo da Universidade Sénior de
Proença-a-Nova.
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CONHECER E EXPERIMENTAR O TERRITÓRIO
São três os produtos em destaque nos ateliers temáticos de cultura e gastronomia: o pão, o
queijo e a tigelada, todos com muita tradição no concelho de Proença-a-Nova e que, desta
forma, se pretendem valorizados. Há algumas décadas, havia searas a perder de vista,
principalmente no celeiro do concelho, como era conhecida a freguesia de São Pedro do
Esteval. A produção de cereais ocupava uma parte significativa do ano pois o pão e a broa
eram a base da alimentação e não podia faltar à mesa. Neste atelier, para além da visita a
moinhos, eiras e fornos, convidam-se os participantes a colocar a mão na massa e aprender
todos os passos e segredos da feitura do pão, com diferentes cereais.
No atelier do queijo, os participantes vão ficar a conhecer o processo que permite coalhar o
leite e assim transformá-lo neste produto que pode ser consumido em fresco ou curado.
Numa segunda parte deste atelier, o destaque será colocado na harmonização entre queijos
e vinhos e também em sabores complementares ao queijo, como o mel ou as compotas,
terminando na degustação de diferentes queijos produzidos em Proença-a-Nova.
Quanto à tigelada, uma das sobremesas mais típicas deste território, o objetivo do atelier é,
para além de ensinar como se faz, mostrar como a escolha dos ingredientes altera o sabor e
aspeto da tigelada. Existem versões da receita em que é utilizada na confeção água e
também abóbora, mantendo-se, no entanto, o processo como é feita: em caçoulos de barro
e forno de lenha. Os segredos da tigelada serão assim desvendados nesta iniciativa.

CALENDÁRIO DAS INICIATIVAS
O programa de ação deste projeto, transversal aos seis municípios que integram a CIMBB, tem como
principais apostas a dinamização de circuitos com visitas guiadas e encenadas, a realização de ateliers
temáticos ligados ao património imaterial, a realização de espetáculos em rede para divulgação das
artes regionais, a dinamização de espaços museológicos como reforço da oferta cultural do território
e a promoção e divulgação da região. Conheça já as iniciativas previstas para este ano.
MAIO
Quinta-feira 3 e Sábado 6
RECRIAÇÃO DA LENDA DO SANTO LENHO
Mercadinho Quinhentista
Largo Pedro da Fonseca e Capela da Misericórdia
Entrada livre
JULHO
Sábado 7
ATELIER O QUEIJO
Festival do Peixe do rio
São Pedro do Esteval
Entrada Livre
Domingo 22
OFICINA: INICIAÇÃO À ARQUEOLOGIA
Visita às Antas e Mamoas da Moita e CCVF
Ciência Viva no Verão
Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
ou www.cienciaviva.pt
Gratuito
Domingo 29
VISITA ENCENADA AO FORTE DAS BATARIAS I
Integrada no CAIPN: encerramento do 1º grupo
e receção do 2º

Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
Participação livre
AGOSTO
Sábado 4
OS SEGREDOS DA TIGELADA
Diferentes tipos de mel e diferentes tipos de tigelada
Praia Fluvial de Aldeia Ruiva
Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
Gratuito
Domingo 5
OFICINA: INICIAÇÃO À ARQUEOLOGIA
Visita às Antas e Mamoas da Moita e CCVF
Integrada no Ciência Viva no Verão
Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
ou www.ciencicaviva.pt
Gratuito
Domingo 12
VISITA ENCENADA AO FORTE DAS BATARIAS I
Integrada no 156º Passeio Pedestre: Acordar o Sol
Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
Gratuito

SETEMBRO
Sábado 22
O CICLO DO PÃO
Integrada no Festival do Plangaio e do Maranho
Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
Gratuito
Domingo 23
VISITA ENCENADA AO FORTE DAS BATARIAS I
Recriação da Batalha do Alvito
Integrada no Festival do Plangaio e do Maranho
Inscrições: postodeturismo@cm-proencanova.pt
Gratuito
OUTUBRO
Sábado 27
OS SEGREDOS DA TIGELADA
Diferentes tipos de mel e diferentes tipos de tigelada
Integrada na Feira da Tigelada e do Mel
Parque Urbano Comendador João Martins
Participação livre
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Exposições

OLHOS DA VIDA… QUATRO ANOS DEPOIS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE LUÍSA TOMÉ
GALERIA MUNICIPAL
PATENTE ATÉ 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.

UMA FLORESTA POR INTEIRO
EXPOSIÇÃO DE ÁRVORES CRIATIVAS
AUDITÓRIO MUNICIPAL
PATENTE ATÉ 30 DE ABRIL

No âmbito do Ano Municipal da Floresta, o Município e o Centro Ciência Viva da
Floresta lançaram um desafio a todas as IPSS’s, Santas Casas da Misericórdia e
Universidade Sénior para criarem uma árvore representativa do renascer da
floresta construída com materiais provenientes da floresta, complementados com
outros materiais auxiliares como cola, cordel, arame, tinta, entre outros.

PERCURSOS

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE CARMO MARTINS
AUDITÓRIO MUNICIPAL
PATENTE ATÉ 30 DE JUNHO
A pintura sempre fez parte dos sonhos adiados de Maria do Carmo Ribeiro Martins,
mas desde há cinco anos começou a dar forma ao sonho, resultando num conjunto
de obras onde aplica várias técnicas: aguarela, acrílico e óleo. A inauguração será
no dia 14 de abril às 16 horas.
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Espetáculos

SÁBADO 14

21h30

XIII FESTIVAL DE TEATRO
«MENINA DA RÁDIO & Cª.»

GRUPO DE TEATRO 3ACTUS DE NOGUEIRA DO CRAVO
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
Esta peça é um tributo ao cinema português que foi e é um marco cultural.
Permite um regresso ao passado revivendo momentos do filme original da
«Menina da Rádio». O que acontecerá quando duas famílias marcadas pela
rivalidade e pelo ódio descobrem que afinal têm muito em comum? O que
acontecerá quando um grupo de mulheres procura a sua emancipação? «Menina
da Rádio & Cª.», um convite ao sorriso, à gargalhada e boa disposição.

Sábado 21

21h30

RUI PEDRO CATARINO

CONCERTO
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
O artista, natural de Alferrarede - Abrantes, apresenta o seu álbum “Música para
Danças de Salão”, num concerto acústico com entrada livre. Rui Catarino, mais
conhecido por Ruca, autointitula-se “músico independente e criador de estilos
musicais” e estreia-se pela primeira vez no Auditório Municipal de
Proença-a-Nova.

Segunda-feira 30

21h30

FESTEJAR O 25 DE ABRIL COM VITORINO
CONCERTO
AUDITÓRIO MUNICIPAL
BILHETES: ADULTOS 3,10 € | ESTUDANTE 1,20 €
O cantor português Vitorino, acompanhado por Bruno A. Costa na guitarra
portuguesa, Paulo Figueiredo no piano, Luís Formiga na bateria e Miguel Duarte
no contrabaixo, celebra o 25 de abril em Proença-a-Nova num concerto na
véspera de feriado do dia do trabalhador. Os bilhetes estão à venda na Biblioteca
Municipal.
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Desporto

3 a 5 de abril

PÁSCOA A QUEIMAR

EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

ATIVIDADES GRATUITAS
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES: desporto@cm-proencanova.pt
OU NA PISCINA MUNICIPAL

Após o fim de semana de Páscoa o desafio para queimar calorias continua. Na
segunda semana da Páscoa a Queimar poderá participar nas aulas de
hidroginástica e nos torneios de ténis de mesa e voleibol. No primeiro, a
competição faz-se em singulares (maiores de 10 anos) e no segundo podem
participar equipas de dois elementos (com mais de 12 anos). As inscrições devem
ser feitas até ao dia útil anterior à competição.
ABRIL
Dia 03
Dia 04
Dia 05

10h00
18h00
20h00
18h00

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

2 a 6 de abril

PEDALA POR UMA CAUSA
HORÁRIO: 9h30-12h30 | 15h-19h
LOCAL: INTERMARCHÉ
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Associar a prática de exercício físico a uma causa solidária é o objetivo desta
iniciativa promovida pelo Grupo de Desporto do Município. Durante a primeira
semana de abril vão estar disponíveis bicicletas estáticas no Intermarché e por
cada 10 quilómetros pedalados é doado um quilo de alimentos a uma instituição.
Haverá prémios para quem fizer a maior distância em 10 minutos, na categoria de
masculinos e femininos. No dia 6 de abril, sexta-feira, esta iniciativa decorre
apenas entre as 9h30 e 12h30.

8h00

VI PASSEIO TODO O TERRENO
ORGANIZAÇÃO: BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PROENÇA-A-NOVA
CUSTO: 25 €
INSCRIÇÕES: eventos.bvproenca@gmail.com OU 967 884 568

O VI Passeio de Todo o Terreno, organizado pelos Bombeiros Voluntários de
Proença-a-Nova, volta a trazer as emoções deste desporto ao concelho. Nesta
prova podem participar jipes, motos e quads que terão a oportunidade de
percorrer trilhos menos conhecidos. A atividade inclui reforço e almoço para todos
os participantes. Ao participar está a ajudar os bombeiros Voluntários de
Proença-a-Nova.

Domingo 15

VI Passeio Todo O Terreno

Domingo 8

8h00

2º GRANDE PRÉMIO DA CORTIÇADA

PARQUE URBANO COMENDADOR JOÃO MARTINS
ORGANIZAÇÃO: ADCPN
INSCRIÇÕES GRATUITAS ATÉ 12 DE ABRIL: adcpnv@sapo.pt,
desporto@cm-proencanova.pt OU cbranco@fpatletismo.org

A segunda edição desta prova de atletismo, promovida pela ADCPN e pela
Associação de Atletismo de Castelo Branco, com o apoio do Município, é aberta a
todos os que quiserem participar, sejam atletas e clubes federados ou não,
organizados nos diferentes escalões. A distância para os benjamins masculinos e
femininos é de 400 metros, para os infantis masculinos e femininos é de um
quilómetro, para os iniciados masculinos e femininos é de dois quilómetros, para
os juvenis masculinos e femininos, juniores, seniores e veteranos femininos é de
quatro quilómetros e para os juniores, seniores e veteranos masculinos é de nove
quilómetros. Todos os participantes recebem uma t-shirt, entre outros brindes.
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152º Passeio Pedestre

Domingo 15

8h30

152º PASSEIO PEDESTRE
GR39: FIGUEIRA - MOITAS

PONTO DE ENCONTRO: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DISTÂNCIA APROXIMADA: 10,5 KM | LINEAR
GRAU DE DIFICULDADE: MÉDIO
INSCRIÇÕES ATÉ 12 DE ABRIL NO POSTO DE TURISMO (939 623 269)
OU EM www.cm-proencanova.pt

Quase a concluir o traçado da Grande Rota 39 – “Rota da Cortiçada”, que temos
vindo a trilhar ao longo destes meses, continuaremos, desta feita, da aldeia do
xisto de Figueira até à aldeia de Moitas. Este será também um passeio temático,
com encenação pelo grupo de teatro Vivarte, que nos irá transportar numa viagem
à pré-História no concelho de Proença-a-Nova, iniciativa inserida no projeto Beira
Baixa Cultural. Estão reunidas as condições para mais um passeio didático,
dinâmico e divertido. Para mais informações e inscrições contacte o Posto de
Turismo de Proença-a-Nova.

Até dia 20

XII TAÇA DO MUNICÍPIO

INSCRIÇÕES PELO MAIL desporto@cm-proencanova.pt
OU NA PISCINA MUNICIPAL
Estão abertas as inscrições para a XII Taça do Município que, ano após ano,
incentiva o espírito de equipa entre associações e outros grupos organizados e
promove igualmente os recintos desportivos do concelho. No dia 23 de abril tem
lugar o sorteio dos jogos, às 21h30, no Auditório Municipal e, dependendo do
número de equipas inscritas, a competição arranca entre o final do mês de abril e
início de maio. Na edição de 2017 sagrou-se vencedora a equipa da Relva da Louça.

Sábado 28

9h30

PROENÇA CHAMPIONSHIP TOUR

OPEN ÓPTICA JACINTO
CAMPOS DE TÉNIS MUNICIPAIS
INSCRIÇÕES ATÉ 26 DE ABRIL EM www.facebook.com/tenisproencanova
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Esta é a primeira prova da temporada de 2018 do torneio de ténis, organizado pelo
Grupo de Deporto, que integra seis provas, entre abril e outubro. Em cada um
destes torneios são atribuídos pontos consoante a classificação, à semelhança do
ranking ATP de ténis, e vence a competição o tenista que acumular mais pontos. A
competição é aberta a todos os que gostem da modalidade e é de participação
gratuita, mas limitada a 24 tenistas por etapa.

ENROLAMENTOS

15h00

LOCAL: PERGULHO – VALE DAS BALSAS
INSCRIÇÕES GRATUITAS PELO EMAIL desporto@cm-proencanova.pt
OU NO PRÓPRIO LOCAL ATÉ 30 M ANTES DO INÍCIO DA PROVA
A primeira competição de carrinhos de rolamentos de 2018 vai estrear um novo
local: uma descida entre Pergulho e Vale das Balsas, que promete ser mais um local
de eleição para esta competição. Os participantes podem realizar treinos a partir das
14h30 até ao inicio da prova. Há prémios para as diversas categorias em
competição.

Enrolamentos

Domingo 29

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
15
15
21
22
28

HORAS
11h00
16h00
15h00
11h00
15h00

JOGO
ADCPN X CLUBE ACAD FUNDÃO “b”
ADCPN X SERTANENSE F CLUBE “b”
ADCPN X ASS DESP ESTAÇÃO “b”
ACDPN X D. CASTELO BRANCO “b”
ADCPN X SPORT BENF C. BRANCO

ESCALÃO
INICIADOS
SENIORES
INFANTIS
INICIADOS
INFANTIS

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

7

19h30

Núcleo de Juventude x NS Castelo Branco

Seniores femininos

14

19h30

Núcleo de Juventude x AD Fundão

Seniores femininos

* Os horários podem sofrer alterações
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Centro Ciência
Viva da Floresta
FÉRIAS COM ARTE, CIÊNCIA E DESPORTO
CRIANÇAS: DOS 6 AOS 12 ANOS
PARTICIPANTES: MÁXIMO 40 | MÍNIMO: 10
PROGRAMA DE 2 A 6 DE ABRIL - 25 € (INSCRIÇÃO ATÉ 29 DE MARÇO)
INSCRIÇÃO DIÁRIA 5 €
MAIS INFORMAÇÕES EM www.floresta.cienciaviva.pt

Na inscrição no programa completo, 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.

Domingo 8

9h30 às 17h30

PASSEIO MICOLÓGICO

MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25
CONVIDADO: JOSÉ GRAVITO
CUSTO: 22,5 € (ALMOÇO INCLUÍDO)
INSCRIÇÕES ATÉ 6 DE ABRIL EM www.floresta.cienciaviva.pt
Durante a primavera, a diversidade de espécies e a produção são de uma forma geral
menores que no outono. No entanto, na região Centro há muitas povoações, situadas
nas áreas mais quentes, a sul, onde prevalecem povoamentos de azinheira e sobreiro
e em que o consumo de cogumelos se baseia ou é exclusivo de uma espécie de
desenvolvimento primaveril - Amanita ponderosa, espécie responsável pela
maioria das intoxicações derivadas dos equívocos na apanha deste cogumelo.

Sexta-feira 20

CAFÉ DE CIÊNCIA

21h00

PLANTAS INVASORAS, IDENTIFICAR E COMO CONTROLAR
CONVIDADO: JAEL PALHAS (CENTRO DE ECOLOGIA FUNCIONAL
DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA)
ENTRADA LIVRE COM INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA EM www.ccvfloresta.com
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Sabia que muitas das plantas que nos rodeiam vieram de outro canto do mundo e
causam problema às espécies autóctones, às plantas agrícolas e à nossa floresta? São
espécies que proliferam e alteram o funcionamento dos ecossistemas de forma muito
semelhante ao desenvolvimento de um tumor. Nesta conversa será abordada a forma
de prevenir estas invasões e o modo de as controlar, minorando as suas consequências.

9h30 às 18h30

MISSÃO FLORESTA

RESINA: DO PINHEIRO ATÉ À FÁBRICA
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 50
FORMADOR: RESIPINUS
ENTRADA LIVRE COM INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA EM www.ccvfloresta.com
A Resipinus - Associação de Destiladores e Exploradores de Resina, vem ao CCV da
Floresta dar uma palestra sobre resinagem, “uma forma alternativa de rentabilizar e
valorizar a floresta e promover uma gestão florestal sustentável e próxima da natureza
e ainda permite a criação de emprego e a manutenção de pessoas nos meios rurais".

Sábado 28

9h30 às 18h00

OFICINA DE PRODUÇÃO ARTESANAL DE SIDRA
FORMADORA: SÍLVIA ROMAN
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15
CUSTO: 25€
INSCRIÇÕES ATÉ 26 DE ABRIL EM www.floresta.cienciaviva.pt

A fermentação alcoólica da maçã com vista à obtenção de sidra é uma das mais
antigas fermentações induzidas pela humanidade, fácil de fazer em casa e o primeiro
passo para a produção de um dos alimentos nutricionais e mais saudáveis conhecido
como o vinagre de sidra (subproduto da fermentação da sidra). Para esta oficina a
sabedoria tradicional chega-nos das Astúrias, terra de grande tradição sidreira,
através de Silvia Roman, que desde 2012 tem produzido uma variedade de sidra com
maçãs da região de Sintra.

Domingo 29

15h00

Oficina de Produção Artesanal de Sidra

Sábado 21

JARDIM DE PLANTAS AROMÁTICAS
OFICINA NO PLANTÁRIO
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15
CUSTO: 2,5€
DURAÇÃO: 15 MIN
INSCRIÇÕES EM www.floresta.cienciaviva.pt

Plantas aromáticas são plantas “cujas folhas ou caules são usados pelas suas
propriedades medicinais, pelo seu aroma ou pelo seu sabor”. São muitas as suas
utilizações. Vem conhecer algumas plantas aromáticas e construir um pequeno jardim
reciclando materiais!
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Por Que Somos Como Somos?

De terça a domingo

CIÊNCIA À LA CARTE

ATIVIDADE NOVA: SEMENTEIRAS DE ERVAS AROMÁTICAS
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. Com uma simples caixa de ovos podes plantar e ter sempre à mão ervas
aromáticas, frescas, durante o ano inteiro. E é mais fácil do que à partida poderias
pensar. Podes primeiro personalizá-las com pinturas ou com o teu nome!

“PLANTAS AMEAÇADAS EM PORTUGAL”
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
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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.

Biblioteca

Quarta-feira 11

9h45

APRENDER FAZENDO
PROJECIONISTA DE CINEMA

DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Os alunos do pré-escolar vão descobrir quem está por trás dos filmes que habitualmente veem
no ecrã do auditório e como são projetados pelo profissional de projeções cinematográficas.

Quarta-feira 18

HORA DO CONTO

9h45

O LOBO QUE DESCOBRIU O PAÍS DOS CONTOS
DE ORIENNE LALLEMEND
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Neste livro, o lobo percorre as histórias de encantar. Encontra três porquinhos, mas
não os tenta apanhar, vai até à casa dos sete cabritinhos mas também não lhes quer
fazer mal, conhece o Capuchinho Vermelho mas não o tenta comer…

Sexta-feira

14h30

TARDES DE CINEMA

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA

Dia 6
Dia 13
Dia 20
Dia 27

A Múmia
Dunkirk
Baywatch: Marés Vivas
A Torre Negra

Sábados

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

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 7: Trolls
Dia 14: Cegonhas
Dia 21: Lego Batman
Dia 28: A Bela e o Monstro
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Sexta-feira 6

21h30

A AGENTE VERMELHA

Ano de produção: 2018 Realizador: Francis Lawrence Género: Mistério / Thriller
Distribuidora: Big Picture País: EUA Idade: M/16 Duração: 139 minutos

Domingo 8

18h00

A IDADE DA PEDRA
Ano de produção: 2018 Realizador: Nick Park Género: Comédia / Animação
Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/6 Duração: 89 minutos

Sexta-feira 13

21h30

TOMB RAIDER
Ano de produção: 2018 Realizador: Roar Uthaug Género: Ação / Aventura /
Fantasia Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/12 Duração: 118 minutos

Sexta-feira 20
29
Sexta-feira

LADY BIRD

21h30
21h30

Ano de produção: 2017 Realizador: Greta Gerwing Género: Drama / Comédia
Distribuidora: NOS País: EUA Idade: M/14 Duração: 94 minutos

Sexta-feira 27

GRINGO

21h30

Ano de produção: 2018 Realizador: Nash Edgerton Género: Comédia / Ação /
Drama Distribuidora: Cinemundo País: EUA Idade: M/12 Duração: 110 minutos
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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

FATURA ELETRÓNICA DA ÁGUA
A pensar na sustentabilidade ambiental e dos recursos, o Município disponibiliza a
faturação eletrónica na cobrança de água, representando mais um passo na
modernização administrativa e na facilidade de contacto com os munícipes. Com a
adesão a este serviço, o munícipe passa a receber a fatura em formato PDF no seu
endereço de email, deixando automaticamente de receber o documento em papel.
A
adesão
à
fatura
eletrónica
pode
ser
solicitada
em
www.cm-proencanova.pt/municipio, na área de Requerimentos e Serviços Online.

HÁ FESTA NA ALDEIA
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. Este mês de
abril, entre 6 e 8, há festa em Moitas, em louvor a S. Gens, e a 28 e 29 no Pergulho
e Murteira, em louvor a S. Marcos.

INSCRIÇÕES PARA A FESTA DO MUNICÍPIO
As empresas, as associações e os artesãos interessados em participar na Festa do
Município 2018, que se realiza entre 8 e 10 de junho com o tema
Empreendedorismo e Turismo, deverão inscrever-se até dia 30 abril. O
regulamento está disponível para consulta na página do município.

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.
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V Corrida Das Cerejas

OFICINA DE INICIAÇÃO À PROVA DE VINHOS
No dia 5 de maio, entre as 15h e as 18h, o Centro Ciência Viva da Floresta irá
promover uma oficina de iniciação à prova de vinhos, com a presença do enólogo
Fábio Fernandes. Esta oficina é indicada para quem gosta de vinhos e quer saber
um pouco mais acerca do tema. Serão abordados diversos pontos, entre os quais:
requisitos para uma prova correta; os nossos sentidos e a sua importância na
análise sensorial de um vinho; roda dos aromas e sua utilidade; vocabulário usado
para descrever um vinho; o vinho e a gastronomia; e, no final, a prova de diversos
tipos de vinhos, de várias regiões. As inscrições, limitadas a 25 participantes,
decorrem até 3 de maio em www.floresta.cienciaviva.pt e tem um custo de 10 euros.

V CORRIDA DAS CEREJAS
Estão a decorrer as inscrições para V Corrida das Cerejas promovida pela Liga dos
Amigos de Montes da Senhora e que se realiza a 20 de maio, no âmbito do Festival
da Cereja e do Limão. A prova tem dez quilómetros, havendo diferentes escalões
em competição. Todos os participantes recebem um prémio de presença. As
inscrições decorrem até dia 9 de maio em www.lams.pt/corridadascerejas.

16º ANIVERSÁRIO DA CASA DO BENFICA
DE PROENÇA-A-NOVA
No dia 1 de maio, a Casa do Benfica de Proença-a-Nova comemora 16 anos e para
celebrar este aniversário, a associação irá abrir as portas da sede a toda a
população com aulas abertas para quem quiser experimentar das várias
modalidades disponíveis: HIIT, Cycling, Ioga, Localizada, Hip-Hop, Judo, Cross
Training, Zumba, Bombos, a partir das 8h30. Mais informações na página do
facebook da Casa do Benfica de Proença-a-Nova.

AÇÃO DE FORMAÇÃO EM COSTURA
Promovido pelo Município através do projeto Promover e Integrar CLDS 3G, este
curso, ministrado pelo CEARTE, destina-se a desempregados até 65 anos com
habilitação mínima equivalente ao 12º ano. Os objetivos passam por planear,
elaborar e executar o plano de corte e realização de peças na máquina de ponto
preso e orlar. Todos os inscritos têm direito a subsídio de alimentação e está
limitado a 20 formandos. Inscrições no Gabinete de Ação Social do Município.
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Cinema
Património

Pedreira e Portoleiros
Pedreira e Portoleiros são duas aldeias pertencentes à União de Freguesias de Sobreira
Formosa e Alvito da Beira, localizadas à beira da estrada nacional 351, que atualmente
não têm população residente. Apenas existem casas de férias, algumas que foram
reconstruídas, outras abandonadas, tal como os vestígios de moinhos e tulhas ao longo
da ribeira da Fróia, no caso da Pedreira.
Na década de 70, a aldeia de Pedreira registava 37 habitantes. Desde 1981 que não há
registo de habitantes nos censos. Atravessada pela ribeira da Fróia, a atual Pedreira faz
lembrar uma aldeia cinematográfica de um filme de suspense, um lugar mágico que nos
leva a viajar no tempo. Este sítio é um dos pontos de passagem do trilho da praia fluvial
da Fróia. Com uma extensão de 4,6 quilómetros, circular e marcado nos dois sentidos,
permite caminhar entre as casas de pedra e na ponte, apreciando as azenhas e tulhas de
xisto que noutros tempos faziam parte da vivência de que quem aqui morou e trabalhou.
Também integra o percurso preto e o percurso verde de BTT, com início no Centro de BTT,
localizado na praia fluvial da Fróia. Embora não confirmada, conta-se que a origem do
nome poderá ser explicada pelo fato de na encosta daqueles montes se explorar pedras
que serviam para a construção de muros, casas, pontes, moinhos e caminhos.
A aproximadamente 1,3 quilómetros de distância e cerca de 20 minutos a pé,
encontramos a aldeia de Portoleiros. Portoleiros ou Porteleiros é a caligrafia mais
comum desta localidade, mas a verdade é que o seu nome original é Porto de Oleiros.
A história do nome está relacionada com a Feira de Bois e da Melancia de Sobreira
Formosa, que se realizava no primeiro domingo de agosto e no dia 8 de setembro, que
atraía pessoas vindas de vários pontos distantes e que aqui pernoitavam debaixo da
ponte para no dia seguinte rumarem à festa, como nos conta Maria do Rosário Cardoso
de 66 anos, lembrando as histórias dos seus avós.
Maria do Rosário Cardoso foi a última moradora da aldeia e recorda agora as memórias
dos seus avós e bisavós. Recorda que Portoleiros começou com três famílias: a Melícias,
a Ferreira e a Laia. Apesar de nunca terem existido muitas casas, eram famílias numerosas. “Só para ir à escola a pé à Sobreira éramos 15 no meu tempo. Mais tarde, já se
vinha de táxi ou à boleia”.
Em 1960, registava, de acordo com os censos, 47 habitantes e em 2011 eram apenas
7. Atualmente é outra localidade sem nenhum morador a tempo inteiro, apenas alguns
herdeiros dos antigos moradores reconstruíram as suas casas para passarem férias ou
fins de semana. E outro aspeto caricato relatado pela irmã de Maria do Rosário era o
facto de nos seus tempos de criança e dos seus irmãos comerem todos só de um prato
grande colocado no centro da mesa e “cada um de nós sabia qual era o seu lado do
prato. Éramos mais felizes e humildes do que somos agora”, confidencia. Apesar de não
terem capela ou igreja, a população sempre foi crente e ligada às tradições cristãs, que
também uniam as pessoas. Entre o Natal e o Carnaval cantavam-se as janeiras. Maria
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do Rosário lembra-se que vinham grupos de outras aldeias cantar e pedir as esmolas
para mandar celebrar missas pelas almas. O Carnaval também era festejado, os mais
novos mascaravam-se e brincavam pela aldeia. Após a folia, iniciava-se o período da
Quaresma com abstinência total de carne. A carne era colocada na salgadeira e só era
servida novamente no dia de Páscoa. De acordo com Maria Assunção Vilhena, no livro
Gentes da Beira-Baixa, durante o período quaresmal de manhã comia-se pão com
azeitonas e à noite couves cozidas com sardinhas. Papas de carolo com mel era outra
iguaria por ser um alimento rico ou filhós de farinha de milho ou botelha. Em casas mais
abastadas havia ovos fritos com mel e pão.
Também na aldeia de Portoleiros se encomendavam as almas. Maria do Rosário tem uma
vaga memória de criança deste ritual. Todas as noites da quaresma, a partir de três janelas
localizadas em três pontos diferentes da aldeia se entoavam os cânticos tristes de culto
aos mortos. O povo já recolhido em casa quando as ouvia rezava o que o grupo pedia.
Tal como em outras aldeias, o domingo de Páscoa era a festa mais importante para a
qual se guardava tudo o que era de melhor. A antiga moradora de Portoleiros recorda a
altura em que o pároco da Sobreira Formosa vinha dar as boas festas à casa dos
paroquianos. “Enfeitávamos as ruas e as casas para receber o senhor padre com a cruz.
Era o dia das amêndoas, pois colocava-se na mesa uma tacinha com amêndoas, doces
tradicionais e vinho e esperava-se a vinda da cruz”, conta. O sacristão ia à frente com
uma campainha anunciar a chegada do pároco. O sacerdote desejava as boas festas e
dava o crucifixo a beijar a cada elemento da família. O dono da casa oferecia uma
esmola para as obras da paróquia. Geralmente este ritual acontecia na semana seguinte
ao Domingo da Ressurreição e ninguém se afastava de casa para receber a cruz.
Tecedeira de ofício, Maria do Rosário Cardoso aprendeu a profissão para poder
trabalhar no tear da família. No tempo da sua juventude, conta a sexagenária, não
havia mãos a medir para tantas encomendas de trabalhos no tear: mantas, colchas,
lençóis, tapetes, tudo se mandava tecer no tear para os enxovais das raparigas solteiras
e para uso diário das famílias. Ainda trabalhou durante alguns anos no tear, antes de se
dedicar à família. Mas os trabalhos de costura não eram só sacrifício para as donas de
casa ou para as moças solteiras. Lembra-se de ir ter com as amigas à aldeia vizinha da
Pedreira e assim passavam serões ou tardes de verão a costurar, bordar ou a fazer renda.
No livro Gentes da Beira-Baixa, Maria da Assunção Vilhena refere também que estes
encontros eram uma espécie de tertúlias onde se cantavam quadras e contavam anedotas.
O isolamento destas duas localidades, entre o declive acentuado da topografia e a
população que vai envelhecendo são alguns dos fatores que explicam esta perda
demográfica nestas duas localidades. Restam as memórias de quem lá viveu vidas
inteiras de trabalho, de convívio, mas também memórias de sofrimento, em alguns
casos, que preferem ser esquecidas.
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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Museu Isilda Martins (Sobreira Formosa)
Segunda a sábado: 13h30 às 17h30
Domingo: 14h00 às 18h00
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

Contatos 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
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Roteiro

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 LOCAL - MANUEL DIAS CARDOSO
Pedra do Altar 6150-213 Peral | T. 966 543 401

ALOJAMENTO

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

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
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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 - 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

ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DA ENCOSTA
Cunqueiros 6150-714 Sobreira Formosa
T. 938 907 840
www.casasdaencosta.com | casasdaencosta@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

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 - A CASA OCULTA
Rua Cabeço, Sobrainho dos Gaios,
6150-016 Sobreira Formosa
Tel. 913 593 743 | harrisonrobertshaw@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 - CÃO SERTAINHO
Estrada da Junceira,
6150-212 Proença-a-Nova e Peral
Tel. 924 179 027 | carol1982@live.co.uk

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

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

ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO VALE D’URSO
Rua da Eira Vale d’Urso 6150-509 Proença-a-NovaT. 961
762 469 | fmartins99@hotmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO ADRO
Rua do Lagar – Cunqueiros
T. 966 350 063 | tpisco@hotmail.com

A ROTUNDA
Rua Vila Melhorada, 135 6150-554 Proença-a-Nova
T. 968 576 017 (encerra ao sábado)
www.restaurantearotunda.com

O 29
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 792 (aberto todos os dias da semana)

GOSTINHO DA AURORA
R. Júlio Grilo 6150-421 Proença-a-Nova T. 274 672 113
(encerra ao sábado)

DIVERSÃO/CULTURA

BOA VIAGEM
Rua da Sertã 6150-419 Proença-a-Nova
CASA TI’ AUGUSTA
T. 968 576 022 (encerra ao domingo)
Figueira 6150-718 Sobreira Formosa
T. 274 822 134 | T. 965 099 711 (aberto de sexta a domingo,
restantes dias mediante marcação)
O TI ZÉ – PIZZARIA
geral@casatiaugusta.com | www.casatiaugusta.com
R. de Santa Cruz 6150-424 Proença-a-Nova T. 274 671 517
(durante o verão está aberto todos os dias, no inverno encerra
RESTAURANTE DA PRAIA FLUVIAL DO ALVITO DA BEIRA
ao domingo)
Alvito da Beira | T. 274 833 036 | T. 961 112 029
Horário: aberto todos os dias das 9h às 24h
OS AMIGOS
Estrada Nacional 241 Pedra do Altar 6150-213 Peral T. 966
CÉLIA
543 401 (encerra ao sábado à tarde)
Largo do Cimo das Vinhas | 6150-213 Pedra do Altar
T. 965 396 684 (aberto todos os dias da semana)
ROSA
Zona Industrial 6150-516 Proença-a-Nova T. 274 671 733
TASQUINHA DO ADRO
(encerra ao domingo)
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 471
RESTAURANTE MONTE BARBO
Tel. 274 833 318 (aberto todos os dias das 7h00 às 23h00)
RESTAURANTE BAR DA FRÓIA
|Rua da EN 233 | Catraia Cimeira| 6150-116 Montes da
Praia Fluvial da Fróia | T. 934 177 936
Senhora
Horário de verão: Todos os dias da semana das 9h00 às
24h00 Horário de inverno: 10h00 às 22h00 (fecha
SOBREIRENSE – CHURRASQUEIRA
segunda-feira)
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 968 494 739 (aberto todos os dias)
HOTEL RURAL DA CATRAIA
EN233 Catraia Cimeira
TÁSCÁ
Tel. 274 830 000 | www.catraiahotel.pt |
Rua das Caldeiras nº1, 6150 Proença-a-Nova T. 910 918 557
geral@catraiahotel.pt
tascastela@gmail.com | facebook.com/tascapan
Aberto todos os dias
CASA DO ADRO
DEVESA – PIZZARIA
Rua do Lagar – Cunqueiros, 6150-714 Sobreira Formosa
Largo da Devesa 6150-737 Sobreira Formosa
Tel. 966 350 063 Email: tpisco@hotmail.com
T. 274 822 956 (encerra à terça-feira)

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

Roteiro

RESTAURAÇÃO

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

MILITA
TÉNIS BAR
Rua de Sta Cruz 139, 6150-424 Proença-a-Nova Zona
Rua de Santa Margarida, nº 26-B Proença-a-Nova
Industrial, 6150-516 Proença-a-Nova T. 960 456 677 |
(encerra aos domingos aos jantares) www.restaurantemilita.pt T. 968 272 553 (aberto todos os dias)
| militaeventos@gmail.com
NOITE E DIA
Vale da Mua | T. 274 844 145 (encerra à 3ªfeira)

27

