NOVEMBRO 2018

1

edição
Município de Proença-a-Nova

coordenação editorial, recolha de informação
e redação
Gabinete de Comunicação e Promoção Turística
e Colaboradores da Autarquia

grafismo e produção
Gabinete de Comunicação e Promoção Turística

fotografias
Banco de imagens da Câmara Municipal de Proença-a-Nova

paginação e impressão

RVJ Editores Av. Brasil, 4 r/c, 6000-079 Castelo Branco

tiragem

1500 exemplares

distribuição gratuita

agenda cultural
nota de abertura
ofícios artesanais
iniciativas
beira baixa cultural
temas da atualidade
exposições
espetáculos
desporto
centro de ciência viva
biblioteca
cinema
informação
património
contactos úteis
roteiro

A Câmara Municipal agradece a todas as pessoas e instituições
que contribuíram para o conteúdo da agenda deste mês.
A programação divulgada nesta edição pode sofrer alterações por
motivos imprevistos.
Mais informações em www.cm-proencanova.pt
Sugestões, pedidos de assinatura ou cancelamento da agenda
através do e-mail: agendacultural@cm-proencanova.pt
Esta agenda foi escrita de acordo com a nova ortografia.

nota de
abertura
O comunitarismo é sem dúvida uma das nossas marcas enquanto território: já
me devem ter ouvido dizer que enquanto cidadãos temos todos o dever de contribuir para o coletivo, seja nas nossas associações, que são muitas e felizmente muito
ativas, seja em contributos aparentemente insignificantes mas que podem gerar
importante retorno ao divulgarmos as potencialidades turísticas do nosso território
junto dos amigos mais próximos e dos conhecidos com quem nos cruzamos. Neste
mês de novembro, o sentido de comunidade está bem presente, por exemplo nos
magustos que se realizam nas nossas aldeias ou na tradição de pedir pelos santinhos, no Dia de Todos os Santos, ou de visitar os cemitérios, no Dia dos Finados.
O comunitarismo vê-se ainda em eventos como Os Quintais nas Praças do Pinhal, em que produtores de cinco concelhos da região (Proença-a-Nova, Oleiros,
Sertã, Vila de Rei e Mação) se juntam para vender hortícolas e artesanato, mostrando como o trabalho em rede pode potenciar a nossa região. Juntos chegamos
mais longe, sempre. Também no Mercado das Artes, Coisas e Loisas promovemos
o espírito da reutilização, dando nova vida aos objetos: o que não serve para uns,
pode ser muito útil para outros.
Os eventos ao longo deste mês incluem ainda uma oficina Beira Baixa Cultural
dedicada aos monumentos megalíticos, o espetáculo de teatro, o concerto com
fado de Coimbra e a apresentação de dois livros, um sobre as alminhas existentes
no concelho e outro sobre o Padre Joaquim Martins Castanheira; abrimos uma vez
mais os Paços do Concelho a uma exposição, desta vez sobre o Parlamentarismo e a
História do Palácio de São Bento, para além das exposições nos espaços habituais,
a Galeria e o Auditório Municipal.
Em novembro, o passeio pedestre é fora do concelho, promovendo a visita
a outros locais do país, mas dentro de portas o Centro Ciência Viva da Floresta
organiza um passeio micológico que dá a conhecer um dos produtos de destaque
da nossa floresta, com grande valor económico: os cogumelos. Ainda que seja um
evento fechado à comunidade escolar, destaco a receção aos professores, iniciativa
que privilegia a inter-relação da autarquia com outras forças vivas do concelho.
Nas páginas que se seguem estão apresentados todos os eventos e na Câmara
encontramo-nos já a preparar o ano de 2019, sempre com a certeza de que também
é através da cultura que promovemos Proença-a-Nova e o nosso território. Se ainda
não o faz, pode também seguir-nos no Facebook ou no Instagram, bem como na
nossa página, em www.cm-proencanova.pt.
Votos de um excelente mês, em comunidade!
Um abraço amigo,
João Lobo

Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
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OFÍCIOS ARTESANAIS
Nesta secção 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.

FERREIRO

Na bigorna do ferreiro moldava-se o ferro quente aquecido na forja de onde
saíam foices, forquilhas, trempes, espetos, roçadouras, armadilhas de caça e
outros utensílios agrícolas. O ferreiro criava objetos de ferro ou aço forjando o
metal, através da utilização de ferramentas como fole, forja, bigorna, martelos,
dobrando e cortando o metal. Muitas aldeias tinham uma forja, onde o ferreiro
trabalhava o dia inteiro, desde o amanhecer ao anoitecer, para satisfazer as necessidades da comunidade. Como curiosidade, por serem apenas os ferreiros que
produziam os espetos foi assim que nasceu a expressão “casa de ferreiro, espeto
de pau”, para designar uma pessoa hábil em determinada coisa, mas que não
usa essa habilidade a seu favor.
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Iniciativas

Quinta-feira 1		

17h00

“ALMINHAS, NICHOS E CRUZEIROS”

ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO MAGNALINGUE ONGD
CASA DAS ASSOCIAÇÕES
ENTRADA LIVRE
No Dia de Todos os Santos, a Associação Magnalingue ONGD fará a apresentação pública do trabalho de inventariação e recolha do património religioso
“Alminhas, Nichos e Cruzeiros” do concelho de Proença-a-Nova.

Quinta-feira 7		

17h30

RECEÇÃO AOS PROFESSORES

PONTO DE ENCONTRO: GALERIA MUNICIPAL
DESTINATÁRIOS: COMUNIDADE ESCOLAR
A receção aos professores e educadores do concelho de Proença-a-Nova é um
momento institucional criado com o objetivo de dinamizar pontes entre o trabalho
desenvolvido na Câmara Municipal e os currículos escolares. Este ano serão convidados a fazer um roteiro pelas artes e a testar os seus conhecimentos sobre o
concelho, aliando as novas tecnologias ao ensino, ao turismo e à arte.

Domingo 11		

9h00 às 18h00

MERCADO DAS ARTES, COISAS E LOISAS

PARQUE URBANO COMENDADOR JOÃO MARTINS
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 5: eventos@cm-proencanova.pt
As artes, as coisas e as loisas estarão em destaque na edição de outono deste mercado
que será realizado no Parque Urbano em conjunto com a iniciativa “Os Quintais nas
Praças do Pinhal”. Esta edição contará com uma oficina pré-histórica, com a presença
dos arqueólogos do CAIPN, que irão convidar os presentes a fazer pinturas e gravuras
na pedra, entre outras atividades, com o objetivo de divulgar a história do concelho.
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Domingo 11		

9h00 às 18h00

OS QUINTAIS NAS PRAÇAS DO PINHAL

PARQUE URBANO COMENDADOR JOÃO MARTINS
Os legumes, as frutas e os produtos alimentares transformados mais frescos da
zona do pinhal estarão à venda nesta iniciativa promovida pela Pinhal Maior e
que percorre rotativamente os cinco municípios que integram esta associação.

Domingo 18		

10h00

“CAMINHOS DA FÉ E DO PÃO”

CORGAS
Este livro é uma homenagem ao Padre Joaquim Martins Castanheira e um contributo para a sua biografia. A apresentação do livro contará com o responsável
pela coordenação e dinamização dos trabalhos, a família deste corguense, além da
comunidade da aldeia de Corgas, entre outros convidados.

Domingo 25		

10h00

70º ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA
DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE PROENÇA-A-NOVA

EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
O programa de aniversário que assinala os 70 anos dos Bombeiros Voluntários
de Proença-a-Nova inclui a Sessão Solene com diferentes momentos: promoções,
tomada de posse do Comandante, inauguração da sala polivalente, bênção de
viaturas e condecorações, para além das intervenções oficiais. Para o meio dia está
previsto o desfile motorizado.

6

Beira Baixa
Cultural

Domingo 11		

14h00 às 18h00

ROTA DAS VISITAS GUIADAS E ENCENADAS:
OFICINA DA PRÉ-HISTÓRIA
PARQUE URBANO COMENDADOR JOÃO MARTINS
INTEGRADO NO MERCADO DAS ARTES, COISAS E LOISAS
PARTICIPAÇÃO LIVRE
Aproveitando a temática do Mercado das Artes, Coisas e Loisas, esta oficina da pré-história convida o público
mais novo, em conjunto com os arqueólogos do Campo Arqueológico Internacional de Proença-a-Nova, a fazer
pinturas e gravuras na pedra, entre outras atividades, com o objetivo de divulgar os monumentos megalíticos
do concelho e os resultados das investigações.

* O projeto Beira Baixa Cultural, da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, é cofinanciado no âmbito do Centro 2020,
Portugal 2020 e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia.
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Temas
da atualidade
Aplicação Visit Proença convida à descoberta
do concelho com a ajuda da tecnologia
Imagine que planeia fazer uma visita aos principais pontos turísticos de Proença-a-Nova
e o seu conhecimento limita-se às praias fluviais e ao Centro Ciência Viva da Floresta, dois dos principais atrativos do concelho. Pretende saber, por exemplo, que outros
monumentos, naturais e construídos, merecem a sua atenção, quanto tempo demora
a chegar a cada um deles a partir do local onde se encontra e que restaurantes ou
alojamentos existem nas proximidades. Ainda que na página do Município (em www.
cm-proencanova.pt) encontre resposta à maior parte destas questões, a aplicação Visit
Proença tem como objetivo transformar a experiência do turista e do visitante ao agregar
toda esta informação num único ponto. Com vantagens acrescidas.
O primeiro passo para usufruir deste serviço é instalar a aplicação gratuita, disponível na
app store e play store, pesquisando por Visit Proença. Depois do download, pode definir desde logo as suas PREFERÊNCIAS enquanto turista. Estão disponíveis cinco menus
principais, divididos em várias categorias: Descobrir (Artes, Património, Roteiro Religioso), Aprender (Arqueologia, Ciência, Museu), Contemplar (Miradouros, Fauna e Flora),
Mergulhar (Piscinas, Praias Fluviais) e Praticar (Aventura, Passeios e Percursos Pedestres).
Desta forma, o utilizador recebe apenas notificações sobre o que previamente define
como interessante, com a vantagem de que a qualquer momento pode atualizar essa
listagem.
Mesmo sem estar em Proença-a-Nova, selecionando o ROTEIRO, acede a um mapa com
todos os elementos das categorias identificados nas suas preferências, seguida de uma
listagem que refere, a partir da sua localização, a que distância se encontram esses elementos, dos mais próximos aos mais longínquos. Assim, é possível planear uma rota
pelo território, otimizando as deslocações. Uma outra forma de ver a informação é selecionando, no menu principal, o VISITE, também com a enumeração de todos os pontos
do roteiro, acompanhados de fotografia, um pequeno descritivo e a possibilidade de os
incluir ou excluir do roteiro final. Aqui acederá também a informação que não selecionou
nas categorias, mas que poderá querer incluir na sua visita.
A verdadeira experiência começa quando chega a Proença-a-Nova e começa a descobrir o
concelho. Com o GPS e o Blutooth ligados (não necessitando de Internet), a aplicação levao aos pontos que pretende visitar. Nestes locais estão instalados beacons, sensores que
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são ativados pelo blutooth e que avisam o visitante que está junto do monumento em
causa, apresentando conteúdos diferenciados, potenciando, desta forma, a experiência
de quem está no local. Adicionalmente, depois de percorrer os pontos do seu interesse, o
visitante pode partilhar o resultado da sua visita a Proença-a-Nova, incluindo fotografias
ou vídeos que tenha tirado durante a sua estadia, enriquecendo ainda mais a partilha
que fizer nas redes sociais ou apenas por email. Ainda quanto a funcionalidades da APP
Visit Proença, é possível consultar a agenda cultural do Município, com os eventos agendados para o respetivo mês, a localização dos restaurantes e alojamentos com indicação
da distância a que se encontram e ainda as notícias da atualidade do Município.
Esta inovadora aplicação, apresentada pela primeira vez durante a conferência da Festa
do Município 2018, dedicada ao Turismo e Empreendedorismo, pretende consolidar o
turismo no concelho de Proença-a-Nova e a aposta que tem sido feita nos últimos anos
na qualificação do destino, tanto pela autarquia como pelos privados (por exemplo, o
número de alojamentos locais continua a aumentar no concelho). O perfil do turista
mudou consubstancialmente nos últimos anos e o peso da internet e das aplicações está
a definir o comportamento do turista e a suas opções. “Com esta aplicação estamos a
inovar na forma como divulgamos Proença-a-Nova, criando soluções diferenciadoras
que existem ainda em poucos destinos em Portugal”, adianta João Lobo, presidente
da Câmara Municipal de Proença-a-Nova. “O nosso país está no radar do turismo a
nível mundial, tendo apresentado números recordes de visitas e dormidas em 2017,
incluindo a zona centro que registou crescimentos muito interessantes. Precisamos, no
entanto, de apresentar mais argumentos para que o turista – nacional e internacional –
venha até nós, fique durante mais dias e nos visite para além da época alta”, considera
o autarca. Para João Lobo, também os residentes podem beneficiar desta aplicação,
ficando assim com informação mais detalhada sobre as nossas riquezas naturais e património construído. Nesta fase, ainda está a ser inserida informação na app no sentido
de se usufruir de todas as potencialidades técnicas permitidas.
Em estudo está a implementação de um sistema de pontos a atribuir aos utilizadores
consoante o número de locais que visitem no concelho, que se traduzam depois em
descontos diretos, por exemplo, na restauração ou no alojamento, sendo mais um incentivo para fazer o download do Visit Proença. Neste caso, é ainda necessário a articulação com os privados para a apresentação de vantagens a quem visita o território. Os
dados de utilização da aplicação podem depois dar preciosas estatísticas para ajustar
a estratégia municipal de turismo. “É sem dúvida um importante ativo para o nosso
território e vamos continuar a investir na valorização do nosso património e na criação
de importantes mais valias para, assim, potenciarmos a criação de riqueza e a fixação
de pessoas que é sempre aquilo que nos move, inovar para crescer”, conclui João Lobo.
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Exposições
ENQUADRAMENTO NATURAL
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE CAVALHEIRO CARDOSO
GALERIA MUNICIPAL
PATENTE DE 3 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO
O artista baseou-se em tudo aquilo que o rodeia, traduzindo um certo impacto por
coisas simples e naturais. É desta forma que desenvolve a técnica a óleo e acrílico sobre tela, que pode despertar múltiplas emoções. A inauguração será no dia 3 às 17h.

O PARLAMENTARISMO E A HISTÓRIA
DO PALÁCIO DE SÃO BENTO

EXPOSIÇÃO ITINERANTE DO MUSEU DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
PAÇOS DO CONCELHO
PATENTE A PARTIR DE 8 DE NOVEMBRO
A origem do Palácio de S. Bento remonta a 1598, quando se iniciou a construção
de um mosteiro beneditino na Quinta da Saúde, e a sua memória permanece no
edifício que acolhe o Parlamento. A inauguração será a 8 de novembro às 17h30.

OUTONO E INVERNO - ENCANTAMENTO E MAGIA

EXPOSIÇÃO E VENDA DE ARTESANATO CRIATIVO
PROJETO HERE COMES THE SUN
AUDITÓRIO MUNICIPAL
PATENTE DE 20 DE OUTUBRO A 31 DE DEZEMBRO
O projeto @Here Comes the Sun apresenta os trabalhos de artesanato criativo
com temas característicos como a tradição dos Santinhos, o Mundo dos Reis,
Castelos e Princesas, a Festa da Lanterna, o Advento e o Natal.

AS ALMINHAS E ENCOMENDAÇÃO DAS ALMAS
CORGAS
EXPOSIÇÃO PATENTE DE 3 DE NOVEMBRO A 31 DE DEZEMBRO
Esta exposição, que pretende dar a conhecer as tradições e memórias da aldeia
de Corgas, será inaugurada a 18 de novembro, às 10h00, e inclui a apresentação
do livro “Caminhos da Fé e do Pão”.
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Espetáculos

Sábado 10 		

21h30

XIII FESTIVAL DE TEATRO
TAL TIO TAL SOBRINHO

TEATRO OFICINA VÁLEGA - OVAR
AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
A força do amor aguça o engenho. Luís e o seu rival “lutam” pela apaixonada
Fernanda: um usa a arma do cupido e o outro a do vil metal. Qual destes sairá
vencedor? Para saber a resposta o melhor será presenciar a contenda.

Sábado 24		

21h30

ANTÓNIO ATAÍDE E OS IMPUROS
CONCERTO

AUDITÓRIO MUNICIPAL
BILHETEIRA NA RECEPÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
BILHETE NORMAL: 3,10 €
BILHETE ESTUDANTE 1,20 €
Um concerto de música tradicional portuguesa em que a Canção de Coimbra se
funde com outros géneros musicais com António Ataíde na voz, Bruno A. Costa
na guitarra portuguesa, Nuno Miguel Botelho na guitarra clássica, Luís Formiga
na bateria, Álvaro Rosso no contrabaixo e Luís Figueiredo no piano.
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Desporto
Domingo 18		

6h30

158º PASSEIO PEDESTRE: INVASÃO BEIRÃ
ALMEIDA
PONTO DE ENCONTRO: BIBLIOTECA MUNICIPAL
DISTÂNCIA APROXIMADA: 8 KM
GRAU DE DIFICULDADE: MÉDIO
INSCRIÇÕES: ATÉ DIA 15 DE NOVEMBRO NO POSTO DE TURISMO (939 623 269) OU
EM www.cm-proencanova.pt
A proposta deste mês é uma “Invasão Beirã” à aldeia histórica de Almeida,
uma das mais importantes obras-primas da engenharia militar. Palco de lutas entre castelhanos e portugueses, ora tomada por uma ora reconquistada
por outros, esta vila do concelho da Guarda foi palco de inúmeros momentos
históricos. Esta atividade é sujeita a inscrição prévia até à quinta-feira que
antecede o passeio e limitada à capacidade do autocarro.

JOGOS DA LIGA

As equipas de futebol da ADCPN, nos vários escalões, jogam em casa este mês
nos seguintes dias e horários*:
DIA

HORA

JOGO

ESCALÃO

10

14H00

ADCPN X AD ESTAÇÃO

Infantis Fut9

10

16h00

ADCPN X AD ESTAÇÃO

Juniores

11

11H00

ADCPN X CRDC VILA VELHA DE RÓDÃO

Iniciados

18

15H00

ADCPN X ACADÉMICO DO FUNDÃO

Seniores

24

15H00

ACDPN X ACADÉMICO DO FUNDÃO

Infantis Fut9

25

11H00

ADCPN X AD ESTAÇÃO

Iniciados

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

HORA

JOGO

18H00

NÚCLEO DE JUVENTUDE X GD. VIT SERNACHE

Seniores Masculinos

10

19H30

NÚCLEO DE JUVENTUDE X NS CASTELO BRANCO

Seniores Femininos

17
17H00
NÚCLEO DE JUVENTUDE X CB OLEIROS
*os horários podem sofrer alterações
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ESCALÃO

3

Seniores Masculinos

Centro Ciência
Viva da Floresta
Sexta-feira 9		

21h00

CAFÉ DE CIÊNCIA

A LISTA VERMELHA DA FLORA VASCULAR DE PORTUGAL CONTINENTAL
CONVIDADO: ANDRÉ CARAPETO (SOCIEDADE PORTUGUESA DE BOTÂNICA)
PARTICIPAÇÃO GRATUITA MAS DE INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA EM www.ccvfloresta.com

Mas o que é afinal uma Lista Vermelha? Quais os critérios e as categorias que
são utilizados para avaliar o risco de extinção das espécies? Nesta palestra
dar-se-á resposta a estas questões, no âmbito do projeto científico nacional
coordenado pela Sociedade Portuguesa de Botânica e pela Associação Portuguesa de Ciência da Vegetação - PHYTOS, em parceria com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas, que visa efetuar um diagnóstico
do risco de extinção das plantas vasculares nativas de Portugal Continental.
O projeto é cofinanciado pelo Fundo de Coesão da União Europeia através
do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR-03-2215-FC-000013) e pelo Fundo Ambiental.

Sábado 17		

9h30 às 17h30

PASSEIO MICOLÓGICO

CONVIDADO: JOSÉ GRAVITO HENRIQUES
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 25
CUSTO: 22,5 € (INCLUI ALMOÇO)
PÚBLICO EM GERAL
INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE NOVEMBRO EM www.floresta.cienciaviva.pt
Este passeio tem como objetivos a valorização da importância da Micologia
e do potencial ecológico dos cogumelos que proliferam neste território e a
adoção de boas práticas na sua colheita e consumo, ajudando a manter a
integridade do ecossistema. O programa inclui ainda um almoço micológico e
uma sessão de identificação das espécies recolhidas durante o passeio.
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Natureza para naturia

Sexta-feira 30		

18h00 às 23h00

9ª OFICINA DO PROJETO-ESCOLA BIOAROMAS
AS PLANTAS AROMÁTICAS E MEDICINAIS DA FLORESTA
NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 30
CUSTO: 12 €
DESTINATÁRIOS: PÚBLICO EM GERAL
INSCRIÇÕES ATÉ 17 DE NOVEMBRO EM www.floresta.cienciaviva.pt
Nesta oficina iremos explorar as plantas aromáticas e medicinais que espontaneamente se desenvolvem no nosso território, numa ligação estreita com a
floresta, com os rios e as ribeiras dos ecossistemas do interior de Portugal.

De terça a domingo

CIÊNCIA À LA CARTE
ATIVIDADE NOVA: AS CORES DAS FOLHAS
1€ POR PARTICIPANTE /ATIVIDADE DE 30 MINUTOS
AO LONGO DO DIA, EXCETO ENTRE 12H30 E 15H00
PÚBLICO-ALVO: FAMÍLIAS E PÚBLICO EM GERAL
INFORMAÇÕES: www.floresta.cienciaviva.pt
Porque será que algumas folhas são verdes, outras amarelas, castanhas ou até
mesmo vermelhas? Vamos descobrir que pigmentos se escondem nas folhas e
desvendar o mistério das cores de Outono. 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.

NATURIA SECRETA
ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA DE LUÍSA FERREIRA NUNES
EXPOSIÇÃO NO EXTERIOR DO CENTRO
Oriundos da Malásia, Indonésia, Austrália, Nova Guiné e África, os modelos dos
insetos-joia para este conjunto de aguarelas foram, na sua maioria, encontrados
nas coleções entomológicas do Museu de História Natural da Florença, Itália,
onde a autora passou algum tempo em 2005 e 2006 e onde esta exposição é
apresentada em simultâneo. A designação de insetos-joia decorre do facto dos
seus exoesqueletos se apresentarem brilhantemente coloridos. Ao mesmo tempo as suas texturas, que podem produzir um brilho metálico, e as rugosidades
multifacetadas projetam a luz e os reflexos como se de uma joia se tratasse.
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Biblioteca
Sexta 16		

9h45

APRENDER FAZENDO

PINTOR
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Os alunos do pré-escolar vão aprender o que faz um profissional pela proteção e
decoração de paredes e como a tinta pode melhorar os aspetos estéticos dos edifícios e a sua proteção contra os efeitos da água, corrosão, insetos e fungos (bolores).

Sexta 23		

HORA DO CONTO

9h45

ABRE COM MUITO CUIDADO: ESTE LIVRO ESTÁ MORDIDO!
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
O que aconteceu a este livro? Estará algo perigoso lá dentro? Queres descobrir? Queres mesmo? Então vamos virar as páginas com muito, muito cuidado... Estás preparado? Eu desafio-te a olhares lá para dentro!

Quartas-feiras		

14h30

TARDES DE CINEMA

AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA
Dia 7
Dia 14
Dia 21
Dia 28

Mundo Jurássico: Reino Caído 			
Han Solo: Uma História de Star Wars 		
Soldado Milhões 				
Deadpool 2 				

Sábados		

M/12
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 3
Dia 10
Dia 17
Dia 24

Hotel Transylvania 3: Umas Férias Monstruosas
The Incredibles 2: Os Super-Heróis 		
A Ovelha Choné - O Filme 			
Snoopy e Charlie Brown - Peanuts o Filme

M/06
M/06
M/06
M/06
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Cinema
Sexta-feira 2		

21h30

DO JEITO QUE ELAS QUEREM
Ano de produção: 2018 Realizador: Bill Holderman Género: Comédia/Romance
Distribuidora: Pris Audiovisuais País: EUA Idade: M/14 Duração: 104 minutos

Sexta-feira 9		

21h00

SMALLFOOT - UMA AVENTURA GELADA
Ano de produção: 2018 Realizador: Karey Kirkpatrick & Jason Reisig
Género: comédia/animação Distribuidora: NOS Audiovisuais
País: EUA Idade: M/6 Duração: 96 minutos

Sexta-feira 16		

21h30

HOMEM-FORMIGA E A VESPA
Ano de produção: 2018 Realizador: Peyton Reed Género: Ação/Aventura/Comédia/Ficção
Científica Distribuidora: NOS Audiovisuais País: EUA Idade: M/12 Duração: 118 minutos

Sexta-feira 23		

21h30

BLACKkKLANSMAN: O INFILTRADO
Ano de produção: 2018 Realizador: Spike Lee Género: Crime /Drama /Comédia
Distribuidora: NOS Audiovisuais País: EUA Idade: M/14 Duração: 128 minutos

Sexta-feira 30		

21h30

JOHNNY ENGLISH VOLTA A ATACAR
Ano de produção: 2018 Realizador: David Kerr Género: Ação/Comédia/Aventura
Distribuidora: NOS Audiovisuais País: EUA/FRA/GB Idade: M/12 Duração: 88 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

MAGUSTOS NAS NOSSAS ALDEIAS
Novembro é habitualmente dedicado aos magustos nas nossas aldeias, promovidos pelas associações locais. A 1 de novembro realiza-se o magusto
no Galisteu e no Vale d’ Urso, organizado pela Associação do Galisteu e
Associação Valdursense, respetivamente; no dia 3 realiza-se no Padrão e nas
Atalaias, pelas respetivas associações; no Vale de Água, o Clube Pinheiro
Bravo organiza o magusto e matança do porco no dia 10 e o Clube da Eira
fará o tradicional magusto a 11; também a 11 terá lugar em Alvito da Beira,
pelo Centro Social Alvitense e a 17 no Vale da Mua.

FEIRAS E MERCADOS
A 4 de novembro, domingo, tem lugar o mercado retalhista em Sobreira
Formosa e a 8, quinta-feira, em Proença-a-Nova. Os mercados e feiras que
decorrem no concelho são retalhistas, encontrando-se de tudo um pouco
para comprar.

GRUPO CORAL DE PROENÇA-A-NOVA
O Grupo Coral de Proença-a-Nova tem as suas portas abertas, durante o
mês de novembro, para receber todos os que queiram integrar este grupo
que conta já com mais de 40 anos de atividade e que se assume como um
dos embaixadores culturais do concelho. Os ensaios acontecem todas as
quinta-feiras, às 21h00, na Casa das Associações.
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Inscrições para a feira de natal

COMPRAR É GANHAR
Os estabelecimentos comerciais do concelho de Proença-a-Nova que queiram
aderir ao concurso “Comprar é Ganhar no Comércio Local” devem fazer a sua
inscrição até 30 de novembro. Mais uma vez, o Município oferece um total
de 6.000 € em prémios nas compras realizadas no comércio local aderente
durante o mês de dezembro.

INSCRIÇÕES PARA A FEIRA DE NATAL
De 19 de novembro a 7 de dezembro estão abertas as inscrições para as
associações, artesãos e outros produtores do concelho para participarem
no Mercado dos Sabores de Natal, que se realiza a 15 e 16 de dezembro
no Pavilhão Municipal. Mais informações através do e-mail eventos@cmproencanova.pt

PARQUES INFANTIS E ESPAÇOS VERDES
A Câmara Municipal alerta para a correta utilização dos parques infantis,
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 para que seja corrigida o
mais célere possível.
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Património
ABC DAS LOCALIDADES
RELVA DA LOUÇA

A “Alemanha” do concelho de Proença-a-Nova fica na localidade da Relva da Louça, a quatro quilómetros da Relva da Louça, a quatro quilómetros da vila. É desta forma
que era conhecida esta aldeia por nela terem existido quase todos os ofícios como serralheiros, carpinteiros, pedreiros, moleiros, professores, alfaiates, latoeiros, ferreiros e
sapateiros, que vendiam os seus produtos nas feiras de Proença-a-Nova, Sertã e Mação,
ou de terra em terra como no caso do latoeiro que percorria o concelho a pé. Arriscamos
a dizer que aqui é um dos berços do empreendedorismo das gentes do interior, onde o
engenho e arte nunca faltaram. Talvez por isso seja S. José Operário, protetor e modelo
de todos os trabalhadores, o santo da capela da aldeia datada de 1976, comemorado
a 1 de maio, data da festa anual. Longe da agitação desses tempos, a aldeia vive com
cerca de 60 habitantes e apenas assinala a data com um convívio entre os habitantes,
organizado pela Liga dos Amigos da Relva da Louça.
O último artesão foi o ferreiro, sogro de Abílio Martins, de 67 anos, que ainda hoje
preserva o que resta da forja. Ao passar a ombreira da porta, a luz ténue que entra
pelas frestas das telhas e das janelas contrasta com o negro da fumaça e do pó fino do
carvão, criando uma atmosfera mágica, que nos faz regressar de novo ao século passado, quando não havia mãos a medir para satisfazer as necessidades das 177 pessoas
da aldeia registadas em 1940.
Cada ferramenta está no seu devido lugar, como se nunca tivesse deixado de funcionar. Junto à parede do fundo, na pequena construção de pedra, fica a fornalha,
onde se colocava o carvão ardido. De um lado vai uma pedra vertical, com um buraco
no fundo, onde entra e apoia o bico do fole. Este, de grandes proporções, é de couro
nos lados e, em cima, debaixo e no meio, de madeira, funcionando através de uma
alavanca, como exemplificou Abílio Martins. Era aqui que o ferreiro moldava as suas
peças aquecidas, martelando-as em cima da bigorna para adquirirem a forma desejada.
Até ao arrefecimento da peça numa pia com água, tudo era feito com rigor. Era desta
oficina que saíam todo o tipo de objetos utilitários: trempes, espetos, forquilhas, foices,
roçadouras, armadilhas para a caça, ancinhos, sachos, entre outros, alguns deles ainda
pendurados na parede prontos a serem vendidos.
Além do fole e da bigorna, nas ferrarias antigas não podiam faltar instrumentos
como o cavalete ou safra; o calçador, a talhadeira e o ponteiro que serviam para calçar,
cortar ou furar sobre a safra; os tufos (tacos de ferro para fazer o olho das enxadas,
dos machados, etc.); a sofrideira, para dar as formas ao ferro; a craveira, para fazer as
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cabeças dos cravos e dos pregos; a rosca, para fazer as roscas dos parafusos; as tenazes
de vários tamanhos e formas; o engenho de furar; e o rebolo para afiar a ferramenta,
constituído por uma pedra redonda, como uma pequena mó de moinho, apoiada ao
centro num ferro com um dos lados em forma de manivela para ser acionando pelo pé.
Era um trabalho sujo e duro, trabalhava-se de sol a sol e só não fazia mais serão porque
a luz da candeia não permitia.
A tendência decrescente de população iniciou-se nos anos 60/70, acompanhando
o êxodo rural para as grandes cidades à procura de melhores condições de vida. De
acordo com os censos, em 1960 a aldeia tinha 153 habitantes e em 1970 registava 120.
Grande parte dos ofícios deixou de ter impacto na economia, pois as grandes metalúrgicas e outras indústrias substituíram os utensílios por outros mais baratos e sofisticados.
Do património vernacular da Relva da Louça encontra-se o moinho de vento, alguns
moinhos de água, um deles que ainda funciona, uma fonte de mergulho e o lagar de
azeite, que hoje é privado.
Se é relva é mesmo da Louça | Teremos então de admitir| Que o povo não sabe
mentir | A relva, que deus bem nos ouça| Impede a louça de partir. É desta forma que
Hélio Proença descreve a aldeia. E é este o espírito que a associação da Liga dos Amigos
da Relva da Louça tenta manter, desde 2010: não se deixar quebrar pelo despovoamento, organizando alguns convívios, com destaque para o de maio, em comemoração ao
santo da terra, e o outro em agosto com uma sardinhada. É uma das associações mais
ativas do concelho, participa em quase todas as iniciativas organizadas pelo Município
e é bicampeã da Taça do Município, cujos prémios estão expostos com orgulho na sede
da associação, na antiga escola primária. O átrio deu lugar ao café da aldeia, que abre
todos os fins de semana e feriados, e a sala de aula, que ainda tem o quadro de ardósia
e a lareira, é a sala de convívio. Abílio Martins ainda tem algumas memórias dos seus
tempos de escola, nem todas boas. A rigidez do ensino da época era pautada pela
ordem, o respeito e a disciplina que a professora impunha com castigos físicos severos,
alguns deles sofridos pelo sexagenário.
No tempo da sua juventude, a carismática Ti Júlia da Relva da Louça, nome pelo
qual é conhecida, era a anfitriã dos convívios. Enquanto a mãe, tecedeira de profissão,
fiava ao serão, os jovens reuniam-se em casa dela para lhe fazer companhia, mas principalmente para as patuscadas, as conversas e os bailes à luz da candeia. Tinha uma
memória fora do vulgar, conhecia toda a gente, pais, filhos e netos, mesmo aqueles
que já não via há anos. Toda a gente se lembra dela com grande estima, eternizada na
fotografia exibida na parede da associação.

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

Contactos Úteis

Município de Proença-a-Nova
Av. do Colégio 6150-401 Proença-a-Nova
Segunda a sexta 9h00 às 12h30 / 14h00 às 17h30
Telefone geral 274 670 000 | Fax 274 672 697
www.cm-proencanova.pt
www.facebook.com/municipio.deproencaanova
Balcão Único de Atendimento e Tesouraria
Segunda a sexta 9h00 às 16h00 (aberto à hora de almoço)
bunico@cm-proencanova.pt
Espaço Cidadão
Proença-a-Nova 274 671 780
2ª a 6ª feira 8h30 às 12h30 e 13h30 às 16h30
Montes da Senhora 274 833 082
3ª a 6ª 15h00 às 19h00 e Sábado das 14h00 às 18h00
Sobreira Formosa 274 822 389
Segundas-feiras das 14h às 17h30
Terça a sábado das 9h30 às 12h30 e das 14h 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: 10h30 às 12h00 / 13h30 às 17h00
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
HOTEL DAS AMORAS
R. Comendador Assis Roda, 25 | 6150-557 Proença-a-Nova
T. 274 670 210 | Fax 274 670 219
www.hoteldasamoras.pt | info@hoteldasamoras.pt

ALOJAMENTO LOCAL - CASA TI’AUGUSTA
Figueira 6150-718 Sobreira Formosa
T. 274 822 134 | T. 965 099 711
www.casatiaugusta.com | geral@casatiaugusta.com
ALOJAMENTO LOCAL - QUINTA DA EIRA
Oliveiras 6150-724 Sobreira Formosa | T. 933 875 653
quintadaeira.oliveiras@gmail.com | www.quintadaeira.webs.com
ALOJAMENTO LOCAL - SUITES DO PINHAL
Rua Vila Melhorada, nº 103 e 105, 1º e 2º 6150-554 Proença-a-Nova
T. 274 671 189 | T. 963 564 934
charlyanebessa@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

PARQUE DE CAMPISMO RURAL
Praia Fluvial de Aldeia Ruiva
T. 274 670 000 | T. 939 623 269 | postodeturismo@cm-proencanova.pt

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

ALOJAMENTO LOCAL - 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 - A CASA OCULTA
Rua Cabeço, Sobrainho dos Gaios,
6150-016 Sobreira Formosa
Tel. 913 593 743 | lucyander82@yahoo.com

ALOJAMENTO LOCAL - CASA D’AVÓ CÉU
Casais Fundeiros 6150-321 Proença-a-Nova
T. 965 818 365 | isabel_lourenco@sapo.pt
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DA ENCOSTA
Cunqueiros 6150-714 Sobreira Formosa
T. 938 907 840 | www.casasdaencosta.com | casasdaencosta@gmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - CÃO SERTAINHO
Estrada da Junceira | 6150-212 Proença-a-Nova e Peral
Tel. 924 179 027 | carol1982@live.co.uk
ALOJAMENTO LOCAL - CASA VERGÃO
Rua Ventoso, Vergão | 6150-515 Proença-a-Nova
Tel. 936 049 996 | jc.jamet@free.fr

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 - CASA DO ADRO
Rua do Lagar – Cunqueiros
T. 966 350 063 | tpisco@hotmail.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 E AGROTURISMO - REFÚGIO DO RAPOSO
Casalinho da Ribeira, 6150-115 Montes da Senhora
T. 914 655 063 | geral@refugiodoraposo.pt | www.refugiodoraposo.pt

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

CASA DE CAMPO - CASA DO OCREZA
Sobral Fernando, 6150-714 Sobreira Formosa
T. 968 679 689 | annarittac@gmail.com

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

CASA RURAL PUCARIÇAS
Rua Santa Cruz, nº 132, 6150-424 Proença-a-Nova
T. 968 990 147 | lojapucaricas@gmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - OS AMIGOS
Pedra do Altar 6150-213 Peral | tel. 274844238

CASTELO DA FERRARIA
Rua Cabeço, Ferraria | 6150-119 Montes da Senhora
T. 913 593 743 | harrisonrobertshaw@gmail.com

ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DOS CARREGAIS
Rua do Forno Carregais 6150-112 Montes da Senhora | T. 933 175 033
www.casas-dos-carregais.webnode.pt |casasdoscarregais@gmail.com
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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

A ROTUNDA
Rua Vila Melhorada, 135 6150-554 Proença-a-Nova
T. 968 576 017 (Encerra ao sábado)
www.restaurantearotunda.com
CASA TI’ AUGUSTA
Figueira 6150-718 Sobreira Formosa
T. 274 822 134 | T. 965 099 711 (Aberto de sexta a domingo,
restantes dias mediante marcação)
geral@casatiaugusta.com | www.casatiaugusta.com
RESTAURANTE DA PRAIA FLUVIAL DO ALVITO DA BEIRA
Alvito da Beira | T. 274 833 036 | T. 961 112 029
Horário: aberto todos os dias das 9h às 24h
CÉLIA
Largo do Cimo das Vinhas | 6150-213 Pedra do Altar
T. 965 396 684 (Aberto todos os dias da semana)
TASQUINHA DO ADRO
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 471
RESTAURANTE BAR DA FRÓIA
Praia Fluvial da Fróia | T. 934 177 936
Horário de verão: Todos os dias da semana das 9h00 às
24h00 Horário de inverno: 10h00 às 22h00 (fecha segunda-feira)
HOTEL RURAL DA CATRAIA
EN233 Catraia Cimeira
Tel. 274 830 000 | www.catraiahotel.pt |geral@catraiahotel.pt
(Aberto todos os dias)
DEVESA – PIZZARIA
Largo da Devesa 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 956 (Encerra à terça-feira)
GOSTINHO DA AURORA
R. Júlio Grilo 6150-421 Proença-a-Nova T. 274 672 113
(Encerra ao sábado)

O 29
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 274 822 792 (Aberto todos os dias da semana)
BOA VIAGEM
Rua da Sertã 6150-419 Proença-a-Nova
T. 968 576 022 (Encerra ao domingo)
O TI ZÉ – PIZZARIA
R. de Santa Cruz 6150-424 Proença-a-Nova T. 274 671 517
(durante o verão está aberto todos os dias, no inverno
encerra ao domingo)
OS AMIGOS
Estrada Nacional 241 Pedra do Altar 6150-213 Peral T. 966
543 401 (Encerra ao sábado à tarde)
ROSA
Zona Industrial 6150-516 Proença-a-Nova T. 274 671 733
(Encerra ao domingo)
RESTAURANTE MONTE BARBO
Tel. 274 833 318 (aberto todos os dias das 7h00 às 23h00)
|Rua da EN 233 | Catraia Cimeira
6150-116 Montes da Senhora
SOBREIRENSE – CHURRASQUEIRA
Estrada Nacional | 6150-737 Sobreira Formosa
T. 968 494 739 (aberto todos os dias)
TÄSCÁ
Rua das Caldeiras nº1, 6150 Proença-a-Nova T. 910 918 557
tascastela@gmail.com | facebook.com/tascapan
A FONTE VELHA
Rua Dr. Acúrcio Castanheira, nº8 6150-576 Proença-a-Nova
(Encerra à segunda-feira)

DIVERSÃO/CULTURA

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

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

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

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

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

CAFETARIA / GALERIA MUNICIPAL
Parque Urbano Comendador João Martins 6150
Proença-a-Nova T. 274 673 373 | cafetariagaleria@gmail.com
(Encerra à segunda-feira)
TÉNIS BAR
Rua de Santa Margarida, nº 26-B Proença-a-Nova
(Aberto todos os dias)
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