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Nota de
Abertura
O envelhecimento da população e o aumento da longevidade, que afeta em
particular a estrutura demográfica do nosso concelho, coloca-nos desafios não só do
ponto de vista das políticas voltadas para a faixa sénior, mas sobretudo aos profissionais
de várias áreas que trabalham com pessoas idosas, sendo necessário construir
estratégias e programas de prestação de cuidados e desenvolver competências
humanizadas, promotoras de bem-estar pessoal e familiar e melhoria da qualidade de
vida dos idosos. O primeiro seminário dedicado ao tema (Re) Pensar o Envelhecimento,
a 18 de maio, traz a Proença-a-Nova um conjunto de profissionais de renome nacional e
internacional que nos ajudarão a refletir sobre esta temática e a trazer soluções para que
envelhecer deixe de significar estar mais exposto a riscos como o isolamento social e a
solidão, a dependência física, mental e económica, aos abusos e a violência, mas
também mostrar caminhos em que a atratividade do nosso território aos seniores
mobilizam a economia.
Maio também é o mês em que valorizamos dois importantes recursos económicos
do nosso concelho: a cereja e o limão. A edição deste festival, que se realiza pelo sétimo
ano consecutivo, pretende dar a possibilidade aos produtores locais de escoarem os seus
produtos, ao mesmo tempo, potenciar toda a região do ponto de vista turístico e
agroindustrial. Com o mesmo intuito relembramos a história, materializada na figura de
Pedro da Fonseca, na recriação histórica da chegada do filósofo proencense com o
pedaço do Santo Lenho, no dia de Santa Cruz que foi durante anos feriado municipal.
Mantém-se a feira anual e a devoção que faz parte da história e da cultura do concelho
e que se pretende preservar.
O sucesso da edição de novembro passado do mercado que apela à criatividade
dos locais e à reutilização e redução dos resíduos ditou que este ano se fizesse um
mercado de primavera, que levará ao Largo da Devesa diversas expressões artísticas.
Proença-a-Nova é inspiradora e isso vê-se no contínuo interesse dos professores e
alunos da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa quererem regressar ao
concelho para as residências artísticas que são muito mais que trabalhos académicos,
são momentos de partilha e envolvimento, traçando perfis de ligação urbano-rural na
expressão da arte. Esta união à ruralidade é traduzida na carreira da cantora Isabel
Silvestre, que tem contribuído para a valorização, preservação e divulgação da música
tradicional e que virá a Proença-a-Nova no dia 26.
São muitas as propostas para o mês que agora começa desde a cultura, às artes, à
música, à solidariedade, passando pelo património imaterial e pelo desporto, em que as
coletividades e associações traduzem nos seus festejos anuais de comemoração da
comunidade.
No nosso perfil rural, em que a floresta preenche o nosso território, depois das
várias ações de sensibilização que foram realizadas no concelho sobre aquele que é um
dever de cidadania em promover a gestão de combustível e realizar a segurança de
pessoas e bens, quero manifestar aos Proencenses o orgulho de pertencer a este
concelho e estarem a dar resposta diferenciadora quando olhámos para o contexto
nacional. Tenho a convicção de que será esta a prática que de agora em diante teremos
enquanto Concelho.

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.

PASTOR
O trabalho do pastor começava ao romper do sol, com a ida aos currais buscar o
gado, para levar os animais ao pasto, regressando junto à noite. Enquanto os
animais comiam, o pastor entretinha-se a construir flautas de pau ou a entoar
cantigas. As famílias com mais rendimentos tinham um pastor a trabalhar em
exclusivo só para elas, mas também havia aqueles que guardavam os animais de
várias famílias. Era normal esta tarefa ser feita pelas crianças. Também eram
comum os rebanhos comunitários em que os donos das cabeças de gado pagavam
a um pastor para as guardar. Em outras situações, os habitantes da aldeia, que
individualmente tinham o seu rebanho, organizavam-se em grupo e,
rotativamente, iam ao pasto com todos os animais. Com o leite das cabras
faziam-se queijos, para consumo próprio ou para vender, e a maior parte dos
cabritos também eram vendidos, para realizar algum dinheiro.
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Iniciativas

Terça-feira 1

8H30

16º ANIVERSÁRIO DA CASA DO BENFICA
EM PROENÇA-A-NOVA
LOCAL: SEDE DA CASA DO BENFICA
ENTRADA LIVRE

A Casa do Benfica em 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, durante todo o dia. Mais
informações e programa completo na página do facebook da Casa do Benfica.

Sábado 5

13h00

ALMOÇO CONVÍVIO DA RELVA DA LOUÇA

SEDE DA ASSOCIAÇÃO
VALOR: 10 €
INSCRIÇÕES ATÉ 1 DE MAIO NA SEDE OU PELO 965 055 459

A Liga dos Amigos da Relva da Louça abre as portas da sua sede e convida quem se
quiser juntar à festa para um almoço convívio seguido de uma tarde de folclore e muita
animação.

Domingo 6

9h30 às 17h00

MERCADO DAS ARTES, COISAS E LOISAS

LARGO DA DEVESA
PROGRAMA COMPLETO EM www.facebook.com/municipio.deproencaanova
As artes, as coisas e as loisas estarão em destaque na edição de primavera deste
mercado que será realizado no Largo da Devesa, caso as condições
meteorológicas o permitam. À semelhança da edição passada, este mercado
reuniu num só uma mostra de arte em cerâmica, pedra, madeira e metal onde os
visitantes terão a oportunidade de participar e uma venda de artigos usados.
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Ateliê De Escultura

Sábado 12

INVASÕES

10h00

ATELIÊ DE ESCULTURA

PARQUE DE CAMPISMO DA ALDEIA RUIVA
LIMITE MÁXIMO DE 10 PARTICIPANTES
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 7 NO POSTO DE TURISMO
Ao abrigo do protocolo “Aldeia Criativa”, estabelecido entre a Câmara Municipal de
Proença-a-Nova e a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, um grupo
de alunos das unidades curriculares de Metais e Medalhística irão desenvolver uma
residência artística aberta à participação de membros da comunidade local. A
residência irá contemplar demonstrações técnicas de trabalho em estanho,
esmaltagem em cobre e tratamento de superfície de metais, envolvendo os
participantes nas distintas etapas do processo criativo e nas especificidades do
fazer escultórico.

Sexta-feira 18

9h30 às 16h30

SEMINÁRIO (RE)PENSAR O ENVELHECIMENTO

AUDITÓRIO MUNICIPAL
PÚBLICO ALVO: PROFISSIONAIS E PÚBLICO EM GERAL
ENTRADA LIVRE C/INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA (LIMITADAS À CAPACIDADE DA SALA):
clds@cm-proencanova.pt

O envelhecimento da população e o aumento da longevidade criaram novos desafios
para os profissionais de várias áreas que trabalham com pessoas idosas, sendo
necessário construir estratégias e programas de prestação de cuidados e desenvolver
competências humanizadas, promotoras de bem-estar pessoal e familiar e melhoria da
qualidade de vida dos idosos. Para refletir e debater o “Envelhecimento Ativo”, numa
abordagem interdisciplinar e os desafios que este tema coloca às instituições públicas,
o Município e o Projeto Promover e Integrar do CLDS 3G organizam este seminário,
procurando soluções que promovam o bem-estar dos seniores.
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MONTES DA SENHORA

Maio é o mês da cereja e do limão no concelho de Proença-a-Nova. São muitas as
propostas da edição de 2018 deste festival que, além de poder provar e comprar
diretamente aos produtores as melhores cerejas e os melhores limões da região, conta
ainda com um programa com produtos locais, artesanato e animação.O domingo à
tarde será dedicado ao folclore. Estão confirmadas as presenças do Rancho Folclórico
de Montes da Senhora, o Grupo Folclórico de Contas e Cramóis de Pias (Cinfães) e o
Rancho Folclórico As Ceifeiras de Porto de Muge.

Sábado 26

CAMINHAR À DESCOBERTA
DAS MEMÓRIAS DAS CORGAS

XI CONVÍVIO DOS AMIGOS DE CORGAS
INSCRIÇÕES: 274 617 458 / 966 308 082/ 968 751 071/ 932 655 319

"Caminhar à descoberta das Memórias da Aldeia de Corgas" é o tema escolhido para
o XI Convívio dos Amigos da aldeia de Corgas. A edição de 2018 deste convívio, a
cargo da família Castanheira, contempla uma missa às 13h em memória de quem já
partiu, seguida de almoço convívio. Durante a tarde haverá uma caminhada a ruas e
sítios emblemáticos e a caminhar se vão descobrir memórias da aldeia, das pessoas,
casas e locais. O convívio termina com um churrasco.

Domingo 27

Festival Da Cereja E Do Limão

Sábado e domingo 19 e 20

FESTIVAL DA CEREJA E DO LIMÃO

9h00

CAMINHADA “O QUE NOS LIGA”
LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
PONTO DE ENCONTRO: PARQUE URBANO
DISTÂNCIA: 5 KM | CIRCULAR
GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL
VALOR: 5€
INSCRIÇÕES: Posto de Turismo

No âmbito das comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional da Liga Portuguesa
Contra o Cancro, a Liga desafiou os municípios da região Centro para promoverem
uma caminhada especial, como forma de sensibilização da população para a adoção
de estilos de vida saudáveis, à qual o Município de Proença-a-Nova se associou. O
objetivo da Liga é que neste dia, nos 78 concelhos, a partir das 9h, estejam a caminhar
o máximo de pessoas possível, de modo a criar um forte impacto na sociedade e nos
media, propondo atingir uma participação estimada de 35 000 pessoas a caminhar
em simultâneo. O valor da inscrição reverte integralmente para a Liga Portuguesa
Contra o Cancro e inclui reforço e uma t-shirt.
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Beira Baixa
Cultural
Quinta-feira 3
Sábado 5

09h30 às 13h00
15h00 às 22h00

A LENDA DO SANTO LENHO

MERCADINHO QUINHENTISTA
LARGO PEDRO DA FONSECA E CAPELA DA MISERICÓRDIA
ENTRADA LIVRE
A recriação histórica da Lenda do Santo Lenho, o pedaço da cruz de Cristo
crucificado recebido por Pedro da Fonseca pelos seus préstimos enquanto
conselheiro do Papa Gregório XIII em Roma, é relembrada nesta iniciativa inserida
no 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). Pedro da
Fonseca, o filósofo jesuíta que ficou conhecido por Aristóteles Português, é natural
do concelho e regressado a Proença-a-Nova ofereceu esta dádiva a Misericórdia. O
Santo Lenho tornou-se então num símbolo de culto e fé, ao qual a população pedia
proteção em situações de intempéries, secas, pragas e outras doenças.

PROGRAMA
QUINTA FEIRA 3

09h30 – Arruada Grupo de Bombos e Gaitas de Foles
10h00 – Abertura do Mercadinho Quinhentista
10h00 – Missa na Capela da Misericórdia
10h45 – Animação de rua e danças quinhentistas
11h00 – Palestra com o Professor António Manuel Silva
11h30 – Bandeiras em movimento (coreografia com bandeiras do Município)
Recriação histórica: chegada de Pedro da Fonseca e oferta do Santo Lenho
12h00 – Animação de rua e danças quinhentistas
12h30 – Teatro: Commedia Dell’Arte
13h00 – Cortejo com todos os artistas e encerramento do mercado

SÁBADO 5

8
6

15h00 – Abertura do Mercadinho Quinhentista
15h00 – Arruada Grupo de Bombos e Gaitas de Foles
15h30 – Danças quinhentistas e bandeiras em movimento (coreografia com bandeiras do Município)
16h00 – Teatro infantil “O Pirata Zécarias: aventuras e tropelias”
17h00 - Danças quinhentistas e bandeiras em movimento (coreografia com bandeiras do município)
18h00 - Palestra com o Professor António Manuel Silva
18h30 – Música Coral (Igreja Matriz)
18h45 - Bandeiras em movimento (coreografia com bandeiras do município)
Recriação histórica: chegada de Pedro da Fonseca e oferta do Santo Lenho
20h00 – Missa
20h45 – Música Coral
21h00 - Teatro: Commedia Dell’Arte
21h30 – Espetáculo com fogo
21h50 - Cortejo com todos os artistas e encerramento domercado

Temas da
Atualidade
ENVELHECER DE FORMA SAUDÁVEL
E ATIVA NO CONCELHO
A promoção do envelhecimento ativo e saudável, para que envelhecer deixe de
significar estar mais exposto a riscos como o isolamento social e a solidão, a
dependência física, mental e económica, a estigmatização, os abusos e a
violência é o desafio da sociedade atual, mas também se apresenta como um
dos principais desafios do nosso concelho.
O Município de Proença-a-Nova inova na estratégia de desenvolvimento de
políticas que melhoram a qualidade de vida dos idosos ao incentivar a prática de
exercício físico, o acompanhamento ao nível do estado de saúde, o combate ao
isolamento, a promoção da interação pessoal da população mais idosa do
concelho de Proença-a-Nova, de maneira a contribuir para o aumento dos níveis
de independência e autonomia funcional e para uma maior qualidade de vida e
bem-estar dos mais velhos. A estrutura demográfica do concelho apresenta-se
como um duplo desafio para a autarquia: as pessoas vivem mais tempo e as
políticas têm de se ajustar para que seja com mais saúde.

MAIS ESPERANÇA DE VIDA, MAIS SAÚDE
Em 2006 o Grupo de Desporto do Município iniciou um programa de atividade
física controlada com aulas de hidroginástica e ginástica sénior duas vezes por
semana com duração de 50 minutos. A ginástica sénior começou com 6 turmas e
em 2017 alcançou as 17, com uma participação de mais de 240 alunos,
totalizando aproximadamente 360 alunos incluindo os alunos da hidroginástica
sénior. Estas aulas vocacionadas para os mais velhos são realizadas
semanalmente em 16 aldeias de todo o concelho com foco no combate ao
sedentarismo, no aumento da qualidade de vida e autonomia dos idosos,
procurando que também eles possam sair de casa fazendo atividade física
controlada por profissionais de desporto.
São inegáveis o despovoamento e o envelhecimento da população que marcam
as aldeias do concelho de Proença-a-Nova. A estes fatores associam-se o
isolamento das pessoas idosas, que em muitos casos vivem sozinhas e os
problemas de saúde que consequentemente a idade acarreta. Em 2014, a
Unidade Móvel de Saúde, um veículo conduzido por um técnico de saúde e
terapêutica, iniciou a aposta na prevenção e assim no diagnóstico tão precoce
quanto possível de algumas patologias. É feita uma avaliação do utente na UMS
- e se necessário - o seu encaminhamento para unidades de saúde de cuidados
primários. Ao disponibilizar este serviço, o Município contribui para a quebra do
isolamento e das dificuldades de acesso a serviços de saúde que começaram a ser
mais evidentes com o encerramento de extensões de saúde que o Centro Saúde
de Proença-a-Nova tinha em funcionamento no concelho. Entre 2006 e 2017 já
foram feitos mais de 15.000 atendimentos na UMS.
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Antídoto Contra A Solidão
10

São promovidas pontualmente ações conjuntas entre os técnicos superiores de
desporto e o técnico de saúde e terapêutica que se descola às aulas de ginástica
sénior para avaliar os alunos, contribuindo para a melhoria do controlo da diabetes,
artrite, doença cardíaca, do equilíbrio, da ingestão alimentar, da diminuição dos
estados depressivos, do aumento do nível de atividade física espontânea,
contribuição na manutenção e/ou aumento da densidade óssea. O apuramento dos
resultados destes testes permite, aos técnicos de desporto e saúde, avaliar os riscos
a que o utente poderá estar exposto, permitindo monitorizar regularmente a sua
condição física, ajustando sempre que se justifique o seu plano de trabalho.

CULTURA E APRENDIZAGEM COMO ANTÍDOTO
CONTRA A SOLIDÃO
Fomentar a participação dos seniores em atividades de ensino e lazer, levando o acesso à
informação, à cultura e ao conhecimento constituem-se os pilares da Bibliomóvel e da
Universidade Sénior. Embora com características diferentes, estes dois serviços preconizam
os mesmos objetivos, nomeadamente a educação não formal de adultos; combate à
solidão, promovendo o envelhecimento ativo; desenvolvimento de relações interpessoais
e sociais; divulgação de conhecimentos sobre o local onde estamos inseridos; promoção
do acesso e domínio das novas tecnologias da informação e reavivar o sentido de
responsabilidade e dinamizar o voluntariado social.
A aprendizagem é um processo contínuo ao longo da vida e que se torna mais fácil na
partilha com os outros. Inaugurada a 29 junho de 2006, a Bibliomóvel desloca-se, além
das localidades dispersas do concelho, aos centros de dia e instituições da Santa Casa da
Misericórdia. Este serviço preconiza o acesso à informação e conhecimento, a promoção
do livro e da leitura – em valores como a proximidade, a periodicidade, a cumplicidade e a
amizade. A Bibliomóvel, os seus recursos humanos, bibliográficos e sentimentais foram-se
entranhando na paisagem e no quotidiano dos seus utilizadores/visitantes/amigos,
apostando e baseando os seus serviços – acesso a informação e conhecimento, promoção
do livro e da leitura – em valores como a proximidade, a periodicidade, a cumplicidade e a
amizade, que constituem a imagem de marca da Bibliomóvel de Proença-a-Nova. Além da
utilização pontual por quem queira ler livros e revistas ou consultar a internet, serve 220
leitores com cartão de utilizador. Além de cultura e companhia, desde 2012 tem novos
serviços que evitam deslocações às instalações da Câmara Municipal. Funcionando
também como Posto Móvel, tem à disposição dos munícipes todos os serviços prestados
no balcão único de atendimento e permite fazer pagamentos via multibanco.
Dinamizar atividades sociais, educacionais e culturais em ambiente informal, promovendo
o convívio entre pessoas com idade superior a 50 anos, é precisamente o objetivo da
Universidade Sénior de Proença-a-Nova, que proporciona disciplinas tão variadas como
Pintura, Jornalismo, Música, Histórica, Ciência Viva ou Literatura Portuguesa. Através das
várias iniciativas desenvolvidas, incluindo visitas de estudo, o intuito é que os seniores se
sintam mais ativos e participativos. Cerca de 100 alunos frequentam atualmente as aulas a
cargo de 20 professores voluntários, estando a funcionar duas turmas distintas –
Proença-a-Nova e Sobreira Formosa.
Na maioria das vezes, o único momento de convívio é a hora da aula de ginástica sénior,
da universidade sénior ou o dia da Bibliomóvel, que além combater a solidão e aumentar
a interação social, contribui para melhoramento da condição física e mental.

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.

PERCURSOS

EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE CARMO MARTINS
BIBLIOTECA 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.
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Espetáculos

Sábado 12

21h30

XIII FESTIVAL DE TEATRO

O MORGADO DE FAFE AMOROSO
DE CAMILO CASTELO BRANCO
GRUPO RECREATIVO BENEFICENTE A FLOR DE ALDRIZ – ARGONCILHE
(SANTA MARIA DA FEIRA)
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
A ação decorre na Foz do Douro em 1862. É uma paródia à literatura em voga na
época e manifesta-se na sátira de costumes. A personagem do Morgado,
provinciano que ascende em relação à capital, põe em evidência os vários
estratos sociais. Tem como enredo principal o casamento por conveniência
ornamentado por costumes.

Sábado 12

20H00

CORO MISTO DA BEIRA INTERIOR
IGREJA MATRIZ DE PROENÇA-A-NOVA
ENTRADA LIVRE

O Coro Misto da Beira Interior irá acompanhar a missa vespertina de sábado. Este
grupo apresenta concertos com diferentes reportórios, visando os vários séculos
de história da Música Coral, assim como com diversas formações instrumentais.

Sábado 12

21h30

LA RENAISSANCE

CONCERTO
IGREJA MATRIZ DE SOBREIRA FORMOSA
ENTRADA LIVRE
Tendo por base a música profana dos séculos XIV ao XVII, o Projeto “La
Renaissance” recria o ambiente musical da época, seja na vertente palaciana ou
na versão popular. Todas as obras serão apresentadas e explicadas, de modo a
que este concerto seja também um momento de aprendizagem.

Sábado 26

21h30

ISABEL SILVESTRE
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CONCERTO
AUDITÓRIO MUNICIPAL
BILHETES: ADULTOS 3,10 € | ESTUDANTE 1,20 €
Isabel Silvestre é um nome conceituado no mundo da música popular portuguesa
e confunde-se com a tradição musical. A artista editou três discos a solo desde
1996, depois de se ter tornado mais conhecida, sobretudo no universo pop rock,
quando participou no tema "Pronúncia do Norte", dos GNR. Os bilhetes estarão à
venda na Biblioteca Municipal.

Desporto

Sábado e domingo 5 e 6

13ª TAÇA DE PORTUGAL DE FREEFLY
AERÓDROMO MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO: SKY FUN CENTER

O Aeródromo Municipal vai ser palco da segunda prova da 13ª prova da Taça de
Portugal de Freefly, considerada uma das modalidades mais radicais do
paraquedismo. Esta prova é organizada pela Federação Portuguesa de
Paraquedismo, através da Sky Fun Center com entrada livre para quem quiser
assistir.

Sábado e domingo 12 e 13

PROVA DA TAÇA DE PORTUGAL DE VOO
FORMAÇÃO E QUEDA LIVRE
AERÓDROMO MUNICIPAL
ORGANIZAÇÃO: SKY FUN CENTER

A 12 e 13 de maio têm lugar as primeiras provas da Taça de Portugal de Voo de
Formação A4 e de Velocidade em Queda Livre (Speed Skydiving). Estas provas
são organizadas pela Federação Portuguesa de Paraquedismo, através da Sky Fun
Center com entrada livre para quem quiser assistir.

Sábado e domingo 12 e 13

OPEN JUVENIL

9h30

ORGANIZAÇÃO: ZONA MEETING
CAMPOS DE TÉNIS MUNICIPAIS
Proença-a-Nova recebe mais um torneio de ténis do Calendário Oficial de Provas
da Federação Portuguesa de Ténis (prova nº 30173 C), desta vez destinado aos
tenistas dos escalões sub12 e sub16, numa iniciativa organizada pela Escola de
Ténis Zona Meeting com o apoio do Município. As inscrições são feitas
obrigatoriamente através da plataforma Tietennis. A próxima prova é o Torneio
de Veteranos a 9 e 10 de junho.
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153° Passeio Pedestre

153º PASSEIO PEDESTRE: MONTES DE CEREJA
PONTO DE ENCONTRO: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DISTÂNCIA APROXIMADA: 9 KM | CIRCULAR
GRAU DE DIFICULDADE: FÁCIL /MÉDIO
INSCRIÇÕES ATÉ 17 DE MAIO NO POSTO DE TURISMO (939 623 269) OU
EM www.cm-proencanova.pt

Em maio vamos descobrir uma das principais riquezas dos Montes da Senhora
que nesta altura decoram os campos em redor da aldeia e em toda a freguesia.
No final do passeio haverá possibilidade de visitar o Festival da Cereja e do
Limão, onde pode comprar a cereja, o limão e outros produtos locais e também
artesanato.

Domingo 20

9h30

V CORRIDA DAS CEREJAS

MONTES DA SENHORA
ORGANIZAÇÃO: LIGA DOS AMIGOS DE MONTES DA SENHORA
VALOR: 3€
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 9: desporto@lams.pt | 916 215 181

Esta prova de atletismo é aberta a todos os atletas e clubes federados, não
federados, populares, associações, grupos de amigos e outras entidades que
tenham interesse em participar. A prova principal tem uma distância de 11
quilómetros, sendo que há provas para todos os escalões. O valor da inscrição
é revertível num vale/cupão que poderá ser utilizado no bar/restaurante da Ligas
dos Amigos dos Montes da Senhora no Festival da Cereja e do Limão. Todos os
participantes terão direito a medalhas e haverá um troféu para os 3 primeiros
classificados, masculino e feminino de cada escalão e um prémio para o melhor
atleta masculino e feminino, na prova principal, que seja natural ou residente no
Concelho de Proença-a-Nova.
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9h30

OPEN ALMEIDA & FILHOS
CAMPOS DE TÉNIS MUNICIPAIS
INSCRIÇÕES ATÉ 23 DE MAIO EM www.facebook.com/tenisproencanova

A temporada de 2018 deste torneio de ténis, organizado pelo Grupo de Deporto
do Município, prossegue com o Open Almeida & Filhos. 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.

Domingo 27

ENROLAMENTOS

15h00

LOCAL: HERDADE-ALVITO
INSCRIÇÕES GRATUITAS PELO EMAIL desporto@cm-proencanova.pt
OU NO PRÓPRIO LOCAL ATÉ 30 M ANTES DO INÍCIO DA PROVA

Proença Championship Tour

Sábado 26

PROENÇA CHAMPIONSHIP TOUR

A descida vertiginosa entre Herdade e Alvito da Beira foi a escolhida para esta
prova em que só os mais destemidos podem participar. Os participantes podem
realizar treinos a partir das 14h30 até ao inicio da prova. Há prémios para as
diversas categorias em competição.

Domingo 27

9h00

PASSEIO LOW COST

ORGANIZAÇÃO: CLUBE PÊNÊVÊS
DISTÂNCIA APROXIMADA: 20 A 25 KM
GRAU DE DIFICULDADE: BAIXA-MÉDIA
INFORMAÇÕES: www.ospeneves.pt ou ospeneves@gmail.com
O ponto de encontro deste passeio de BTT, organizado pelo Clube Pênêvês, será
no Parque Urbano Comendador João Martins, sem necessidade de inscrição,
bastando aparecer no dia e hora marcados. A participação é gratuita e o percurso
irá percorrer parte do traçado da GR 39 na zona das Cimadas e do Parque Eólico
do Vergão. Dependendo do número de pessoas, tempo disponível e preparação
física dos participantes, o percurso pode ser encurtado ou alongado.
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XII Taça Do Município

XII TAÇA DO MUNICÍPIO

Seis associações participam na décima segunda edição da Taça do Município,
sendo que a maior parte das partidas se realiza em maio. Conheça os horários
dos jogos e apoie as equipas em competição.
DIA

HORA

JOGO

4
4
4

19h00
20h30
20h00

Malhadal x Casais
Moitas x Relva da Louça
Estevês x Vale d’Urso

5
20
5

18h30
11h00
17h30

Relva da Louça x Malhadal
Casais x Estevês
Vale d’Urso x Moitas

6
6
6

12h00
12h00
12h00

Malhadal x Vale d’Urso
Relva da Louça x Casais
Moitas x Estevês

11
11
11

20h30
20h00
19h00

12
12
13

18h00
18h00
11h00

18
18
18

20h00
21h00
19h00

19
19
20

18h30
18h30
12h30

25
25
25

19h00
20h00
20h30

26
26
26

18h30
18h30
18h00

27
13
27

12h00
12h00
12h00

LOCAL

1° JORNADA

2° JORNADA

3° JORNADA

4° JORNADA
Estevês x Malhadal
Casais x Moitas
Vale D'Urso x Relva da Louça
5° JORNADA
Moitas x Malhadal
Casais x Vale d’Urso
Relva da Louça x Estevês
6° JORNADA
Casais x Malhadal
Relva da Louça x Moitas
Vale d’Urso x Estevês
7° JORNADA
Malhadal x Relva da Louça
Estevês x Casais
Moitas x Vale d’Urso
8° JORNADA
Vale d’Urso x Malhadal
Casais x Relva da Louça
Estevês x Moitas
9° JORNADA
Malhadal x Estevês
Moitas x Casais
Relva da Louça x Vale d’Urso
10° JORNADA
Malhadal x Moitas
Vale d’Urso x Casais
Estevês x Relva da Louça

Polidesportivo do Malhadal
Polidesportivo das Moitas
Polidesportivo do Peral
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Pedro da Fonseca
Polidesportivo do Malhadal
Escola Primária de Proença-a-Nova
Polidesportivo das Moitas
Polidesportivo do Peral
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Pedro da Fonseca
Polidesportivo das Moitas
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Primária de Proença-a-Nova
Escola Pedro da Fonseca
Polidesportivo do Malhadal
Polidesportivo do Peral
Polidesportivo das Moitas
Escola Pedro da Fonseca
Escola Primária de Proença-a-Nova
Polidesportivo do Peral
Polidesportivo do Malhadal
Polidesportivo das Moitas
Escola Primária de Proença-a-Nova
Polidesportivo do Malhadal
Escola Pedro da Fonseca
Polidesportivo do Peral

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
5
12
13

HORAS
15h00
17h30
11h00

ADCPN X SPORT BEN C.BRANCO
JOGO
ADCPN X DESPORTIVO C.BRANCO
ADCPN X VILA VELHA DE RÓDÃO

*Os horários podem sofrer alterações
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ESCALÃO
INFANTIS
JUVENIS
INICIADOS

Centro Ciência
Viva da Floresta
Quinta 3 a domingo 6

COZINHAR COM O SOL

11h00 às 15h00

MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 5
CUSTO: 2 €
CARRINHO SOLAR (5 MIN): 0,50 €

Na semana em que se comemora o Dia do Sol (3 de maio), vem celebrar e aprender
mais com a fonte de energia de todos os seres vivos, inesgotável, alternativa e que
não causa danos ao meio ambiente, numa exposição de equipamentos solares.
Além de cozinhar deliciosos bolos em forno solar, podes fazer observação do sol e
dar umas voltinhas num carrinho solar! Consulta o horário das várias atividades em
www.ccvfloresta.com

Sábado 5

15h00 às 18h00

OFICINA DE INICIAÇÃO À PROVA DE VINHOS
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25
FORMADOR: ENÓLOGO FÁBIO FERNANDES
CUSTO: 10 €
INSCRIÇÕES ATÉ 3 DE MAIO EM www.floresta.cienciaviva.pt

Esta oficina é indicada para quem gosta de vinhos e para quem quer saber um
pouco mais acerca do tema. Nesta oficina 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. Haverá ainda prova de
diversos tipos de vinhos de várias regiões.

Sexta-feira 25

CAFÉ DE CIÊNCIA

20h00

OS INCÊNDIOS E A DESERTIFICAÇÃO DE PORTUGAL FLORESTAL
CONVIDADO: JORGE PAIVA
ENTRADA LIVRE COM INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA EM www.ccvfloresta.com

Todos os anos assistimos à diminuição contínua da área arborizada do país devido
aos incêndios florestais. Para este especialista, do Centro de Ecologia Funcional da
Universidade de Coimbra, “enquanto não se reestruturarem convenientemente os
Serviços Florestais e não se investir na prevenção e não apenas no combate,
continuaremos a caminhar para a desertificação. É, pois, necessário repensar a
floresta de produção e ordenar o país”.
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Cozinhar Com Bolota

Sábado 26

14h30 às 17h30

COZINHAR COM BOLOTA

OFICINA
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 12
FORMADORA: TERESA BARROCAS (MOINHO DE PISÕES DE ARRAIOLOS)
CUSTO: 10 €
INSCRIÇÕES ATÉ 24 DE MAIO EM www.floresta.cienciaviva.pt

A bolota, fruto da azinheira, do carvalho e do sobreiro, é rica em fibra e proteína e
pode ser usada para confecionar pão, sobremesas, bolos, bolachas, sopas, cremes
de barrar, patês e muito mais. Nesta oficina os participantes irão aprender como se
faz farinha de bolota de azinheira, experimentar novos sabores e aprender a
confecionar tartes de limão e bolachinhas de chocolate com farinha de bolota, tudo
sem glúten!

De terça a domingo

CIÊNCIA À LA CARTE

ATIVIDADE NOVA: TERRÁRIO E O CICLO DA ÁGUA
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. Vem aprender a fazer um terrário e com ele descobrir como
funciona o ciclo da água!

“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.
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EXPOSIÇÃO PATENTE ATÉ 15 DE MAIO
VALOR DA ENTRADA INCLUÍDA NO BILHETE PARA A EXPOSIÇÃO PERMANENTE

Esta exposição itinerante e interativa permite ao visitante perceber o longo e
complexo percurso que conduziu à biodiversidade atualmente existente. Privilegia
a profunda inter-relação entre a evolução da vida e a do planeta onde ela se
desenvolve, daí a opção por explorar uma aproximação pluridisciplinar em que os
vários módulos se dispõem alicerçados em cinco áreas científicas: Biologia,
Geologia, Física, Química e Matemática. Esta exposição resulta de um consórcio
entre os Centros Ciência Viva de Estremoz, Alviela, Bragança e Proença-a-Nova.

SUGESTÕES
84
14,

Por Que Somos Como Somos?

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

O MEU HERBÁRIO DE PLANTAS MEDICINAIS
CÉLIA CABRAL E FERNANDA BOTELHO COM ILUSTRAÇÕES DE
ELISABETE HENRIQUES

“Herbários são coleções de plantas secas preservadas que documentam e
testemunham a sua identidade. (…) Neste livro pretende-se ensinar de forma simples
a preparar exemplares de herbário de plantas medicinais.”

00
19,

O PÃO EM PORTUGAL

MOUETTE BARBOFF, PAULO CHAGAS, NICOLAS LEMONIER
E VASCO EMÍDIO, SCRIBE
“Farinha, água, sal e levedura: é o que basta para fazer pão. Parece simples, mas
destes quatro ingredientes resultam pães tão diferentes como o pão alentejano e a
sêmea, da Beira Alta. Este livro mostra-nos do que trata a profissão de padeiro, a
diversidade de pães regionais que existem no nosso país e as técnicas de fabrico de
pão utilizadas há uns anos que, felizmente, parece que estão de volta”.
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Biblioteca

Quarta-feira 9

9h45

APRENDER FAZENDO
INFORMÁTICO

DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Os alunos do pré-escolar vão aprender como configurar sistemas informáticos, instalar
equipamentos e verificar as avarias e falhas na programação dos computadores com o
técnico em informática.

Quarta-feira 30

HORA DO CONTO

9h45

VENCI-TE JEREMIAS!

TEXTO DE INÊS CARDOSO E ILUSTRAÇÕES DE CATARINA ALVES
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
O medo tem garras afiadas, uma língua verde cheia de pintas negras e pelo azul
que arranha como palha-de-aço. O medo chama-se Jeremias. E será que um bom
golpe de judo chega para derrotar este monstro de todo o tamanho? Uma história
que mostra como a ternura é o melhor ingrediente para vencer o medo, contada
pela ilustradora Catarina Alves.

Sexta-feira

14h30

TARDES DE CINEMA

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
Dia 4
Liga da Justiça
M/12
Dia 11
Thor: Ragnarok
M/12
Dia 18
Kingsman: O Círculo Dourado
M/14
Dia 25
Jumanji: Bem-Vindos à Selva
M/14

Sábados

15h00

BIBLIOTECA COM VIDA
SALA INFANTO-JUVENIL
ENTRADA LIVRE

Nas tardes de sábado, a sala infantojuvenil convida as famílias que queiram
passar umas horas animadas, assistindo a filmes infantis.
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Dia 5: Dia de Surf 2
Dia 12: EMOJI: o filme
Dia 19: Um Voo em Grande
Dia 26: Bigfoot Júnior

Cinema

Sexta-feira 4

SOLDADO MILHÕES

21h30

Ano de produção: 2018 Realizador: Francis Lawrence Género: biografia /
drama / guerra Distribuidora: NOS Audiovisuais País: Portugal Idade: M/12
Duração: 85 minutos

Sexta-feira 11
Sexta-feira 11

21h30
NOITE DE JOGO

21h30

Ano de produção: 2018 Realizador: John Francis Daley, Jonathan
Goldstein Género: crime / comédia Distribuidora: NOS Audiovisuais País:
EUA Idade: M/14 Duração: 100 minutos

Domingo 13

18h00

OS SUPER-HERÓIS DA SELVA
Ano de produção: 2017 Realizador: David Alaux Género: animação
Distribuidora: NOS Audiovisuais País: França Idade: M/6 Duração: 90 minutos

Sexta-feira 18

21h30

RAMPAGE – FORA DE CONTROLO
Ano de produção: 2018 Realizador: Brad Peyton Género: ação /
aventura / ficção científica Distribuidora: Warner Bros Entertainment País:
EUA Idade: M/12 Duração: 107 minutos

Sexta-feira 25

21h30

VINGADORES: GUERRA DO INFINITO
Ano de produção: 2018 Realizador: Joe Russo, Anthony Russo Género:
ação / aventura / ficção científica Distribuidora: Disney / Buena Vista País:
EUA Idade: M/12 Duração: 156 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

MERCADOS
Todos os meses, as vilas de Proença-a-Nova e Sobreira Formosa recebem os
tradicionais mercados retalhistas, onde se encontra de tudo um pouco para
comprar, das roupas aos sapatos, passando por produtos agrícolas e utensílios
para a casa. A 3 de maio realiza-se a Feira de Santa Cruz em Proença-a-Nova e o
mercado no dia 10. Em Sobreira Formosa, o mercado acontece no dia 6 de maio.

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. A
tradicional Festa das Maias, em honra de S. Tiago Menor, realiza-se entre 6 e 8 de
maio e junta as localidades de Junceira, Peral e Vale da Mua.

FESTA DO MUNICÍPIO 2018
São já várias as iniciativas que fazem parte da programação oficial da festa, como
seja a aula de encerramento dos ginastas seniores, a final da Taça do Município, as
sessões de cozinha ao vivo ou os workshops do Centro Ciência Viva da Floresta. No
domingo, realiza-se ainda “Os Quintais nas Praças do Pinhal”, iniciativa que percorre
os cinco concelhos que compõem a Pinhal Maior. No primeiro dia de certame, a 8 de
junho, decorre ainda uma conferência sobre a temática do Empreendedorismo e do
Turismo, destinada aos empresários do concelho de todos os sectores, a jovens
empreendedores ou com ideias de negócio e também ao público em geral. O cartaz
e programa da Festa do Município serão divulgados em breve.

ESPAÇOS VERDES E ZONAS DE RECREIO
A Câmara Municipal alerta para a correta utilização dos espaços verdes e zonas de
recreio existentes no concelho e, partilhando responsabilidades com os
utilizadores, apela a que sempre que seja detetada alguma anomalia no
equipamento, mobiliário urbano ou material vegetal, que a mesma seja reportada
junto da autarquia.
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Cinema
Património

PÓVOA

Situada na encosta sul da Serra do Cabeço Rainho, descendo a Estrada Nacional 351,
chegamos à Póvoa envolta em campos verdejantes e cerejeiras em flor. Póvoa
significa pequena povoação, fazendo jus ao nome. Esta aldeia pertencente à União
de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira situa-se numa zona alta e com
vista privilegiada, alcançando em dias sem nevoeiro ou neblina Castelo Branco,
Mação e a serra de São Mamede.
A pequena aldeia nasceu à volta da família Morgado, cuja maioria das terras em
redor pertenciam a um senhor conhecido como “Morgado”, filho único que herdou
as propriedades. Muitas pessoas dependiam desta família para trabalhar na
agricultura e as raparigas, algumas ainda crianças com 7, 8 anos iam “ajudar”,
trabalhando como criadas, facto que representa bem a dureza do trabalho de então.
Os cerca de 50 habitantes que moram na Póvoa contrastam com os 162 registados
na década de 60. Nesta altura, os habitantes trabalhavam também para outras
famílias mais abastadas de Sobreira Formosa, que fica a aproximadamente um
quilómetro de distância, alguns homens também iam para a ceifa no Alentejo ou
trabalhavam à jorna na apanha da azeitona, na resinagem e na pastorícia a guardar
os rebanhos de pessoas abastadas.
A queijaria do morgado existe na família de Nazaré Fernandes desde a década de 80.
A matriarca aprendeu com a avó a arte de fazer queijo e foi aperfeiçoando o saber ao
longo dos anos. Hoje, esta empresa familiar mantém os métodos tradicionais de fazer
o queijo, aliados às novas tecnologias, com leite cru de cabra e ovelha, proveniente
exclusivamente da própria exploração, elaborado diariamente após cada ordenha. As
cerca de 250 cabeças de gado pastam livremente nas pastagens verdejantes que
rodeiam a aldeia.
O pequeno núcleo desta localidade é constituído essencialmente por três ruas: a rua
principal denominada Rua da Caganeta, nome que deriva dos muitos currais que ali
existiram; a Rua da Caniceira, por existirem caniços (local onde se secavam as
castanhas); e Rua da Eira, localizada junto à Eira onde hoje é o largo principal. O
casario mais antigo caracteriza-se pelas pequenas habitações de xisto unidas umas
às outras, com poucas divisões a aberturas. A dinâmica deste povo dividia-se entre a
localidade e as “póvoas” ao redor. Os habitantes moravam na aldeia na parte do
Inverno e no Verão mudavam-se para essas “póvoas”, os terrenos agrícolas mais
distantes onde construíam pequenos palheiros que lhes serviam de habitação
enquanto trabalhavam nos campos. Uma das razões que justificava esta mudança,
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Póvoa

além da distância que se fazia a pé na maioria das vezes, prendia-se com a rega
partilhada. Muitas famílias partilhavam a origem da água, de um poço ou de uma
represa, e tinham de aproveitar bem quando calhava a sua vez; chegavam a levar os
porcos e os rebanhos de cabras, o burro que ficavam no andar de baixo e a família no
piso por cima. Alguns desses locais têm nomes como Póvoa Cimeira, Lameira do Grou,
Salgueirinho, Cor Martinho, entre outros, e só iam a casa quando tinham de ir ao
comércio à Sobreira Formosa ou à missa.
Outro detalhe que caracteriza esta aldeia é a existência de seis fontanários, já desativados. Antes de existir água canalizada as pessoas iam buscar a água à fonte de mergulho, mas um dia várias pessoas ficaram doentes com febre tifoide. O médico veio
analisar a água e verificou que estava contaminada e proibiu as pessoas de a beberem.
A partir daí colocaram diversos fontanários pela aldeia, sendo que a Póvoa foi das
primeiras povoações a ter água canalizada.
Hoje a aldeia cresceu e reviveu, alguns terrenos em redor foram vendidos,
construíram-se novas habitações, afastando-se do núcleo onde já ninguém mora.
Restam as lembranças e histórias algumas até bem divertidas, trabalhava-se muito,
mas também se convivia nos tradicionais bailaricos ao som da flauta ou de um
acordeonista à luz das candeias, na aloje de uma casa ou então ao ar livre. Quando a
candeia se apagava era uma animação, havia os cantares ao desafio, as lutas entre
rapazes por causa dos namoricos, e as histórias contadas à lareira, local onde as
também as raparigas solteiras faziam o seu enxoval.
Hoje moram permanentemente ali 50 pessoas, existe uma queijaria, uma carpintaria,
um forno comunitário que foi recuperado e que funciona como apoio à sede da
Associação “Folia Popular”, que dinamiza diversas atividades e procura recuperar os
usos, costumes e gastronomia popular.
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
Segunda a sábado 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)

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
DEVESA – PIZZARIA
Largo da Devesa 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 956 (encerra à terça-feira)

DIVERSÃO/CULTURA

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

DISCOTECA MIST
Largo Chão D'Ordem 25 | 6150 Proença-a-Nova
T. 933 269 679

GRUTA
Rua das Pereiras 6150 Proença-a-Nova T. 274 671 497
(encerra ao sábado)

CAFÉ E SALÃO DE JOGOS VERDE PINHO
Rua de Santa Cruz nº 86 | 6150-424 Proença-a-Nova
T. 274 673 086

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

CAFETARIA / GALERIA MUNICIPAL
Parque Urbano Comendador João Martins 6150
Proença-a-Nova T. 274 673 373 | cafetariagaleria@gmail.com

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 (encerra à 3ªfeira)

Roteiro

RESTAURAÇÃO

TÉNIS BAR
Rua de Santa Margarida, nº 26-B Proença-a-Nova
T. 968 272 553 (aberto todos os dias)
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