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Outubro deve o seu nome à palavra latina octo (oito), dado
que era o oitavo mês do calendário romano, que começava em
março. Este mês destacamos o dia mundial da alimentação,
comemorado a 16 e assinalado há já alguns anos pelo projeto
BioAromas, em articulação com o CCV da Floresta e a orientação
do Chef Rui Lopes. Assim, apresentamos uma receita do livro
BioAromas à Mesa e aproveitamos para aconselhar a sua leitura,
tirando ideias para inovar as suas ementas.

paginação e impressão
Dalldesign, lda

Da horta e dos campos
Chícharos – Lathyrus sativus L.

tiragem
1500 exemplares
depósito legal
452621/19
distribuição gratuita

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.
As sessões de cinema só se realizam com
o mínimo de 10 espectadores.
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.
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Planta leguminosa da família das Fabaceae. O grão, de forma
quadrangular, achatado e de cor clara, apresenta-se dentro
de uma vagem grossa contendo 3 a 4 sementes comestíveis
também designadas por “xíxaras”. O chícharo deve ser consumido
cozinhado, seja em sopas, guisados ou saladas. É rico em fibras e
com baixo teor de gorduras. Por possuir agentes latíricos tóxicos,
o seu consumo não deve ser contínuo.

Míscaros – Tricholoma equestre ou flavovirens
Sendo considerado uma das espécies de cogumelos mais
saborosa, o míscaro é, contudo, considerado potencialmente
tóxico tendo em conta o consumo continuado ou em indivíduos
mais sensíveis. Assim, modere o seu consumo restringindo-se a
uma ou duas ingestões por época de recolha e nunca seguidas.

RECEITA

Arroz cremoso de míscaros e chícharos
aromatizado com tomilho bela-luz
Comece por demolhar 250 g de chícharos no dia anterior à
confeção da receita (+- 24h). Cozinhe num caldo temperado com
louro, tomilho bela-luz, um fio de azeite e um alho esmagado com
casca. Limpe bem 1,5 kg de míscaros e corte-os, lavando-os de
seguida numa só água. Coloque 50 g de margarina num tacho,
adicione 6 dentes de alho e 4 chalotas, finamente picados, e deixe
refogar. Adicione os míscaros, 2 folhas de louro e deixe cozinhar
até perderem metade da água e começarem a estar macios. Retire
os míscaros e adicione 300 g de arroz carolino, que deve cozinhar
lentamente. Vá mexendo e adicionando água aos poucos. A meio
da cozedura adicione os chícharos cozidos e tomilho bela-luz.
Quando o arroz estiver quase cozido, adicione os míscaros, envolva
e retifique o caldo. Deixe levantar fervura, adicione 1 queijo de
ovelha curado, ralado se estiver bem seco ou em cubos se for de
pasta mole, e envolva bem. Retifique temperos e sirva de imediato.
Sugestão do Chef Rui Lopes, consultoria de gestão em restauração e catering

Agenda Cultural de Proença-a-Nova

outubro 2019

Planeamos no médio prazo, para
ciclos de quatro anos, mas é
fundamental termos visão de longo
prazo para as questões estruturantes
que assolam estes territórios.
Aproximamo-nos a passos largos do final do ano,
marcando outubro o início do último trimestre de
2019. Internamente, é tempo de prepararmos o
orçamento para o próximo ano, documento onde se
encontram vertidas aquelas que consideramos as
nossas principais prioridades, dentro da estratégia que
vimos aprovada pela grande maioria dos proencenses
e que consideramos assertiva face aos desafios que
enfrentamos. Nós que crescemos ao lado da natureza
sabemos que tudo leva o seu tempo, entre o momento
em que se deita a semente à terra e o momento em
que se colhem os frutos. Dependendo da espécie,
podemos falar de intervalos de semanas ou de
décadas. Se há característica que os agricultores têm
de ter desenvolvida será, sem sombra de dúvida, a
paciência. De certa forma, é o que também acontece
na governação local. Planeamos no médio prazo, para
ciclos de quatro anos, mas é fundamental termos
visão de longo prazo para as questões estruturantes
que assolam estes territórios. Os problemas de
despovoamento com que nos debatemos deviam
ter sido antecipados há 30 anos, com a tomada de
medidas que teriam evitado as estatísticas dramáticas
com que somos confrontados atualmente.
Como não há forma de voltar no tempo, somos nós
agora que temos que correr atrás do prejuízo e estancar
a desertificação humana. A nosso favor temos as
características naturais do território, a qualidade de vida
de que já falei tantas vezes, um calendário de eventos
diversificado e uma visão clara das áreas onde temos que
investir: são elas, de forma incontornável, a nossa floresta
a sua defesa e valorização; a atração de investimento e
o apoio ao tecido empresarial local, que potenciará
a fixação de população; o apoio social, a educação,
desporto e juventude; a requalificação urbana; e, não
menos importante, a cultura, o turismo e a preservação
do património imaterial, só para nomear algumas.
Levamos algumas décadas de atraso, é certo, mas

acredito nas nossas potencialidades e no caminho que
temos trilhado, conscientes também da importância do
regresso dos nossos emigrantes, dos filhos da terra e da
atração de novos povoadores. Somos território de futuro.
Em outubro, as Portas de Almourão recebem mais
uma edição do encontro de escalada. As rochas que já
foram o fundo do mar e agora são topo de montanha
contam uma história com pelo menos 600 milhões
de anos, num processo que alterou a face da terra.
Somos nós agora os herdeiros deste património, que
tem a chancela da UNESCO, e que temos valorizado
com atividades como a escalada ou o pedestrianismo e
que aqui tem condições de exceção para a observação
de aves, com destaque para a colónia de grifos. São
rochas que sempre fizeram parte da paisagem e
que de tão familiares podem passar despercebidas.
O mesmo acontece com as plantas aromáticas e
medicinais que crescem no território e que quanto mais
conhecermos as suas propriedades mais as saberemos
valorizar. Na comemoração do Dia da Alimentação,
o projeto BioAromas irá uma vez mais destaca-las, incorporando-as em propostas gastronómicas
diferenciadoras. Fazer pão, queijo fresco ou tigelada
vão ser desafios que iremos colocar ao corpo docente
do concelho, na sessão de boas vindas que temos
vindo a organizar nos últimos anos. O património
gastronómico, resultado de saberes e sabores que
passam de geração em geração, é uma das principais
formas de valorizar o que é nosso e que queremos, de
igual forma, dar a conhecer.
Temos ainda muitos outros eventos que aparecem
discriminados nesta agenda cultural. Como sempre, o
meu convite é que participem neles e a partir deles que
vivam o território em todas as suas dimensões.
Um abraço amigo,
João Lobo
Presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova
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02 quarta-feira

06 domingo

TARDES DE CINEMA

MERCADO RETALHISTA

CAPTIVE STATE

14H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA

04 sexta-feira
CINEMA

A VIDA DE UM CAMPEÃO
21H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
1,20 € CARTÃO DE ESTUDANTE | 3,10 € BILHETE
NORMAL | GRATUITO CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL
ANO DE PRODUÇÃO: 2019 | REALIZADOR: SIMON CURTIS
GÉNERO: COMÉDIA / DRAMA | DISTRIBUIDORA: BIG
PICTURES | PAÍS: EUA | IDADE: M/12 | DURAÇÃO: 123
MINUTOS

PARQUE DE FEIRAS E MERCADOS S. Bernardo em
SOBREIRA FORMOSA

09 quarta-feira
TARDES DE CINEMA

ANIQUILAÇÃO

14H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
M/14 | ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE
DA SALA
Oficina de capacitação e divulgação dos
programas de apoio

TURISMO GASTRONÓMICO,
ENOTURISMO E
EMPREENDEDORISMO
17H-19H | CASA DAS ASSOCIAÇÕES
INSCRIÇÕES GRATUITAS EM:
https://forms.gle/w5MRTLJnCN9u1xwm9
ORGANIZAÇÃO: TERRITÓRIOS CRIATIVOS

10 quinta-feira
MERCADO RETALHISTA

PARQUE DE FEIRAS E MERCADOS DE PROENÇA-A-NOVA

04 sexta-feira
VIII CÃOMINHADA
19H30 | CONCENTRAÇÃO: PARQUE URBANO
INSCRIÇÕES:
PISCINA MUNICIPAL | desporto@cm-proencanova.pt
925 100 878 OU NO PRÓPRIO DIA NO LOCAL
PARTICIPAÇÃO GRATUITA
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11 sexta-feira

12 sábado

CINEMA

XIV FESTIVAL DE TEATRO

OS SETE ANÕES E OS SAPATOS
MÁGICOS

O GOLPE 38

21H00 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
1,20 € CARTÃO DE ESTUDANTE | 3,10 € BILHETE
NORMAL | GRATUITO CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL
ANO DE PRODUÇÃO: 2019 | REALIZADOR: Sung-ho Hong
GÉNERO: ANIMAÇÃO / ROMANCE | DISTRIBUIDORA: NOS
PAÍS: EUA | IDADE: M/06 | DURAÇÃO: 92 MINUTOS

GRUPO DE TEATRO FANTÁSTICO
21H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
ENTRADA LIVRE LIMITADA À CAPACIDADE DA SALA

12 sábado

BIBLIOTECA COM VIDA

JORNADA DUPLA DE
CARRINHOS DE ROLAMENTOS

15H00 | SALA INFANTO-JUVENIL
ENTRADA LIVRE

1ª PROVA | 10H00 | FIGUEIRA
2ª PROVA | 15H00 | PARQUE EÓLICO DA CASTANHEIRA
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8
PRÉ-INSCRIÇÕES ATÉ DIA 9 POR EMAIL
desporto@cm-proencanova.pt

FUGA DO PLANETA TERRA

13 domingo
FUTEBOL DE 11 | SENIORES

ADCPN X ÁGUIAS DO MORADAL
15H00 | CAMPO SENHORA DAS NEVES
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16 quarta-feira

18 sexta-feira

TARDES DE CINEMA

CINEMA

VIÚVAS

AD ASTRA

14H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
M/14 | ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE
DA SALA

RECEÇÃO AO corpo docente
17H30 | PONTO DE ENCONTRO: PAÇOS DO CONCELHO
DESTINATÁRIOS: PROFESSORES E EDUCADORES

18 sexta-feira
APRENDER FAZENDO

ARQUIVISTA
09h45 | BIBLIOTECA MUNICIPAL
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
6

21H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
1,20 € CARTÃO DE ESTUDANTE | 3,10 € BILHETE
NORMAL | GRATUITO CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL
ANO DE PRODUÇÃO: 2019 | REALIZADOR: JAMES
GRAY | GÉNERO: FICÇÃO CIENTÍFICA / THRILLER
DISTRIBUIDORA: BIG PICTURE | PAÍS: EUA | IDADE: M/12
DURAÇÃO: 124 MINUTOS
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18 sexta-feira
10ª OFICINA DO PROJETO BIOAROMAS

PAM E PRODUTOS DA ÉPOCA E DO
TERRITÓRIO
17H-22H | CENTRO CIÊNCIA VIVA DA FLORESTA
CUSTO: 13 € | MÁX. DE PARTICIPANTES: 30
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 16 DE OUTUBRO EM
www.floresta.cienciaviva.pt

19 sábado

20 domingo

BIBLIOTECA COM VIDA

FUTEBOL DE 11 | SENIORES

UMA AVENTURA DO OUTRO MUNDO

ADCPN X UD BELMONTE

15H00 | SALA INFANTO-JUVENIL
ENTRADA LIVRE

15H00 | CAMPO SENHORA DAS NEVES

INAUGURAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO

FONTE LUMINOSA POR YOLA VALE
E FONTE DAS 3 BICAS
16h30 | ENTRADA LIVRE

NOITE DE FADOS
22H00 | CORGAS
FADISTA: ANA PAULA
FADISTA / VIOLA DE FADO: JOÃO CHORA
GUITARRA PORTUGUESA: MESTRE CUSTÓDIO CASTELO
INSCRIÇÕES ATRAVÉS DO E-MAIL
associacaodaaldeiadecorgas@gmail.com
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E
RECREATIVA DE CORGAS

21 segunda-feira
TROQUE RESÍDUOS POR PLANTAS
9H30-16h00 | VIVEIRO MUNICIPAL
20 PILHAS / BATERIAS, 6 LÂMPADAS OU 2 PEQUENOS
ELETRODOMÉSTICOS = 1 PLANTA (ÁRVORE OU ARBUSTO)
INFORMAÇÕES: WWW.CM-PROENCANOVA.PT

23 quarta-feira
TARDES DE CINEMA

VICE

14H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
M/12 | ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE DA
SALA
7
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25 sexta-feira
HORA DO CONTO

GASTON

DE KELLY DIPUCCHIO
09h45 | BIBLIOTECA MUNICIPAL
DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
CINEMA

RAMBO: A ÚLTIMA BATALHA
21H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
1,20 € CARTÃO DE ESTUDANTE | 3,10 € BILHETE
NORMAL | GRATUITO CARTÃO SOCIAL MUNICIPAL
ANO DE PRODUÇÃO: 2019 | REALIZADOR: ADRIAN
GRUNBERG | GÉNERO: AÇÃO | DISTRIBUIDORA: NOS
PAÍS: EUA | IDADE: M/14 | DURAÇÃO: 89 MINUTOS

outubro 2019

25 sexta-feira
CAFÉ DE CIÊNCIA

“VESPA ASIÁTICA”

18H30 | CENTRO CIÊNCIA VIVA DA FLORESTA
PARTICIPAÇÃO GRATUITA, COM INSCRIÇÃO
OBRIGATÓRIA EM WWW.CCVFLORESTA.COM

26 sábado
CONFERÊNCIA

EMPREENDER COM ALMA
08H30 | ABERTURA DO CHECK-IN
PAÇOS DO CONCELHO
ORGANIZAÇÃO: COM ALMA – CREATIVE STUDIO
IN2OUT | LISA PEREIRA
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
https://empreender-comalma.com/
BIBLIOTECA COM VIDA

UM VOO EM GRANDE
15H00 | SALA INFANTO-JUVENIL
ENTRADA LIVRE
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30 quarta-feira

31 quinta-feira

TARDES DE CINEMA

Clube de Leitura

O PRIMEIRO HOMEM NA LUA

14H30 | AUDITÓRIO MUNICIPAL
M/12 | ENTRADA GRATUITA LIMITADA À CAPACIDADE
DA SALA

21h00 | Biblioteca Municipal
Com a presença do escritor Fernando Paulouro
(jornalista/ex-diretor do Jornal do Fundão)

exposições
CENTRO CIÊNCIA VIVA DA FLORESTA

AUDITÓRIO MUNICIPAL

I CONCURSO ANUAL DE FOTOGRAFIA DE
HISTÓRIA NATURAL E CIÊNCIA
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS
DOS ALUNOS DE PINTURA DA
UNIVERSIDADE SÉNIOR

PATENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO
ENTRADA LIVRE
Exposição resultante do I Concurso de fotografia em História Natural
e Ciência que o Museu Nacional de História Natural e da Ciência da
Universidade de Lisboa lançou em 2017/2018. Com esta iniciativa,
o MUHNAC-ULisboa assume o compromisso anual de incentivar
fotógrafos profissionais e amadores a captar as várias faces da
Natureza e da Ciência em Portugal e nos países africanos de língua
10 portuguesa, exibindo ao público os melhores trabalhos.
oficial

PATENTE ATÉ 31 DE DEZEMBRO

INAUGURAÇÃO NO DIA 2 de outubro
GALERIA MUNICIPAL

O OLHAR DAS COISAS
EXPOSIÇÃO DE PINTURA DE JOÃO PEREIRA
PATENTE ATÉ 31 DE OUTUBRO
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informações

sugestões

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS

CIÊNCIA À LA CARTE

As próximas Eleições Legislativas vão realizar-se a 6 de
outubro. Para saber onde votar, consulte a sua comissão
recenseadora (Junta de Freguesia) ou envie um SMS para
3838, escrevendo a mensagem RE número de identificação
civil data de nascimento no formato AAAAMMDD (exemplo:
RE 1234567 19820803).

ATIVIDADE EM DESTAQUE:
AS CORES DAS FOLHAS
CENTRO CIÊNCIA VIVA DA FLORESTA
TERÇA A DOMINGO
5 ATIVIDADES À ESCOLHA
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

4 Estações 1000 Combinações
Margarida Vieira
Nascente

outubro 2019

PASSEIO SÉNIOR

€15,50

O segredo de uma alimentação
saudável está na diversidade
nutricional.
Este guia imprescindível dá-lhe
a conhecer 50 dos alimentos
mais ricos que poderá encontrar e ensina-o a fazer incontáveis associações entre eles.

O passeio sénior deste ano leva os nossos seniores até
Lisboa, com passagem pelo Jardim de Belém e visita ao Forte
de São Julião da Barra, numa organização apoiada pela Junta
de Freguesia de Benfica. As inscrições estão a decorrer nas
Juntas de Freguesia das respetivas áreas de residência até
2 de outubro e destinam-se a pessoas com mais de 65 anos
ou que completem o 65º aniversário até 31 de dezembro. A
visita será feita em datas diferentes: a 8 de outubro para os
residentes na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral
e Freguesia de São Pedro do Esteval; a 10 de outubro para os
residentes na União de Freguesias de Proença-a-Nova e Peral;
a 15 de outubro para a freguesia de Montes da Senhora; e a
17 para a União de Freguesias de Sobreira Formosa e Alvito
da Beira.

UNIVERSIDADE SÉNIOR
O arranque oficial da Universidade Sénior acontece a 2 de
outubro, às 10h30, no Auditório Municipal, com a apresentação
do projeto dos livros Receitas dos Avós, pelo jornalista João
Carrega. Os livros apresentam receitas dos avós e netos de
várias gerações do país, coincidindo com a inauguração da
exposição dos trabalhos de pintura dos alunos.

GRUPO CORAL DE PROENÇA-A-NOVA
Inventário dos Frutos e Legumes

Virginie Aladjidi e Emmanuelle Tchoukriel
Faktoria dos Livros

€15,00

Agrupados por cores, os frutos
e legumes deste atrativo inventário assumem representações
muito variadas: associados à
flor da qual procedem, no seu
meio natural ou já colhidos, inteiros ou partidos…
Também a presença de insetos,
como as indispensáveis abelhas, aves, répteis e pequenos
herbívoros, ajudam a contextualizar esta seleção vegetal
no seu espaço.

O Grupo Coral de Proença-a-Nova tem as suas portas abertas
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 5ª feiras, às 21h00, na Casa
das Associações.

REUNIÃO DE CÂMARA PÚBLICA
As reuniões do executivo camarário realizam-se à primeira
e à terceira segunda-feira do mês, pelas 10 da manhã. A
primeira reunião mensal é privada, enquanto a segunda está
aberta à participação dos munícipes ou quaisquer outros
interessados em assistir. Caso a data da reunião coincida com
feriado, a mesma realizar-se-á no dia útil seguinte. No mês
de outubro, a reunião de câmara pública acontece no dia
11 21.
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tema da atualidade

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
E SUSTENTÁVEL
“A comemoração do Dia Mundial
da Alimentação teve início em
1981 e é atualmente assinalada
em mais de 150 países, onde se
inclui Portugal, sendo que esta
data é uma das mais celebradas no
calendário das Nações Unidas.

“

A comemoração do Dia Mundial da Alimentação teve
início em 1981 e é atualmente assinalada em mais de
150 países, onde se inclui Portugal, sendo que esta
data é uma das mais celebradas no calendário das
Nações Unidas. A FAO (Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e para a Agricultura) tem vindo a
adotar diferentes temas anualmente com a finalidade
de consciencializar as populações relativamente à
nutrição e à alimentação. O tema escolhido para este
ano é ‘’Geração Fome Zero’’, cujo objetivo é incentivar
e sensibilizar todos os países, decisores políticos,
empresas privadas e a sociedade civil a tomar medidas
para alcançar uma alimentação saudável e a fome zero.
12

A organização está empenhada em passar a mensagem
e lança o alerta: A #ZeroHunger world by 2030 is
possible (um mundo com zero fome até 2030 é possível),
através de mais uma ação a nível mundial focada nas

“

Todos temos um papel a
desempenhar: diminuir o
desperdício alimentar, comer
melhor e adotar um estilo de vida
sustentável.
São pequenos gestos como comer
mais vegetais, frutas, legumes,
nozes e grãos integrais, reduzir
amidos refinados, açúcar,
gorduras e sal, trocar alimentos
refinados “brancos” por opções
mais nutritivas e substituir as
gorduras saturadas e as gorduras
trans por insaturadas.

“

A promoção de uma alimentação saudável e sustentável,
disponível e acessível, associada à sensibilização do
consumo de produtos locais e da época, serve de
ponto de partida para o tema da 10ª Oficina do Projeto
Bioaromas, cujo tema deste ano é “Plantas Aromáticas
e Medicinais da Época e do Território”, que terá lugar no
dia 18 de outubro no Centro Ciência Viva da Floresta.
O consumo de produtos da época e locais contribui não
só para a sustentabilidade económica do território, mas
também para a redução da pegada de carbono. Esta
será a premissa para o Chef Rui Lopes guiar a viagem
pelos sabores locais e explorar as plantas aromáticas
e medicinais (PAM) que crescem espontaneamente no
nosso território, numa ligação estreita com a floresta.
Muitas vezes desvalorizadas, as PAM dão sabor
especial aos pratos, ao mesmo tempo que contribuem
para uma alimentação mais saudável.

pessoas que passam fome, alertando para a necessidade
de assegurar dietas equilibradas que se traduzam
numa maior segurança alimentar para todos. Torna-se,
assim, uma oportunidade importante para enviar uma
mensagem a toda a sociedade: podemos acabar com
a fome no mundo até 2030 se todos trabalharmos em
conjunto.
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Mas, afinal, como podemos contribuir para
alcançar a ‘’Geração Fome Zero’’?
O relatório “O Estado da Segurança e Nutrição Alimentar
no Mundo 2019”, publicado em julho deste ano, continua
a sinalizar os desafios significativos que permanecem no
combate à fome, insegurança alimentar e desnutrição
em todas as suas formas. De acordo com as conclusões
deste documento é preciso atacar este problema em duas
frentes: salvaguardar a segurança alimentar e nutricional
por meio de políticas económicas e sociais que ajudem
a neutralizar o efeito de desacelerações ou contrações
económicas; e enfrentar as desigualdades existentes em
todos os níveis por meio de políticas multissetoriais que
possibilitem a erradicação da insegurança alimentar e
da desnutrição. Segundo a FAO, a superação destes dois
desafios são a chave para construir um mundo livre de
fome até 2030. Todos temos um papel a desempenhar:
diminuir o desperdício alimentar, comer melhor e adotar
um estilo de vida sustentável.
São pequenos gestos como comer mais vegetais,
frutas, legumes, nozes e grãos integrais, reduzir amidos
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refinados, açúcar, gorduras e sal, trocar alimentos
refinados “brancos” por opções mais nutritivas e
substituir as gorduras saturadas e as gorduras trans
por insaturadas. Depois, temos de pensar no planeta
e optar por alimentos tradicionais, locais e sazonais.
Outro exemplo dado pela FAO, é escolher alimentos
de origem sustentável em detrimento de produtos
processados, aprender a ler os rótulos, de modo a
fazer escolhas mais saudáveis, e fazer exercício físico
regularmente.
Este é um assunto na ordem do dia em Portugal e foi
com base nisso que seis jovens, entre eles o proencense
Pedro Serra, criaram o projeto É P’ra Amanhã, uma série
documental que apresenta iniciativas em Portugal que
trabalham diariamente para construir um futuro mais
sustentável e que possam servir de exemplo.
Numa sociedade de informação em que somos
bombardeados por anúncios apelativos, é preciso
sermos cada vez mais consumidores críticos e
informados e, sobretudo, aprendermos a respeitar a
comida.
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abc das localidades

Vale clérigo

“1957 foi o ano em que os primeiros
“

As tardes quentes de verão passam-se agora na
esplanada do café mesmo à beira da estrada nacional
241, onde José Maria Cardoso Pedro, de 67 anos,
Mário Dias Alves, de 74 anos, e Maria da Conceição
Morgado, de 68 anos, entre uma bebida fresca ou
outra, marcam encontro com as memórias dos tempos
da infância e juventude que jamais se esquecerão.
O Vale Clérigo nasceu num vale junto à ribeira da
Sarzedinha, a alguns metros dali. Era “um casal”, ou
seja, uma propriedade agrícola, pertencente a um padre,
que deu origem ao nome “Vale Clérigo”. Mas esta
história não é consensual. Há quem diga que o senhor
padre se chama “clérigo” e há outros que defendem que
inicialmente se chamava Vale “Clero”, referente à classe
sacerdotal à qual o dono da propriedade pertencia. “Ó
menina, antigamente o Vale Clérigo era um jardim”,
conta Mário Dias Alves. A água era abundante o ano
todo e as margens eram todas cultivadas. “Vinham os
senhores a cavalo da Sertã para beberem vinho calum”,
conta José Maria Cardoso Pedro. As vinhas cresciam
pela ribeira acima e as adegas eram construídas perto
das mesmas. Ambos recordam as idas às adegas uns
dos outros provar o vinho. A pouco e pouco, o povo
estendeu-se pelo vale acima até à estrada nacional,
deixando o local original desabitado.
1957 foi o ano em que os primeiros moradores se
instalaram no local atual da aldeia. Nos anos 60 a
localidade já contava com 84 pessoas. A chegada da
luz elétrica foi o momento histórico mais emblemático
que a aldeia viveu e que ainda hoje é descrita como
uma “festa rija”. “O Padre Sousa, que era o presidente
da Câmara Municipal de então, até disse que já tinha
corrido muitas povoações, mas nunca tinha visto
uma festa assim”, lembra Maria da Conceição. Até
14

José Maria Pedro fez uma quadra na ocasião: Nossa
senhora nos ouça | Que vou cantar o fado | Ofereço-o
ao Sr. Padre Sousa | Que nunca me viu tão calado.
Com 13 anos, Mário Alves foi em cima de um burrito
com o pai para a ceifa no Alentejo, durante quarenta
dias e quarenta noites. Ironia do destino, anos mais
tarde, enquanto trabalhava como motorista para
um empresário de Proença-a-Nova, voltou à mesma
herdade para carregar mercadoria para o patrão,
recordando os dias duros de trabalho e as condições
sub-humanas que viveu naquele local. Depois da ceifa,
foi para o ribatejo para as vinhas, primeiro para as curas
e meses mais tarde para as vindimas. “Íamos para onde
vinha algum dinheiro, com condições de miséria e muito
trabalho duro”, descreve. Mas a vida no Vale Clérigo

“O Vale Clérigo nasceu num vale
junto à ribeira da Sarzedinha, a
alguns metros dali. Era “um casal”,
ou seja, uma propriedade agrícola,
pertencente a um padre, que deu
origem ao nome “Vale Clérigo”. Mas
esta história não é consensual.

“

moradores se instalaram no local
atual da aldeia. Nos anos 60 a
localidade já contava com 84
pessoas.

não era só trabalho duro. José Maria sempre foi perito
em fazer umas “velhacarias”. Certo dia, a caminho da
escola chegaram-se ao pé de uma picota. Com a ajuda
do seu companheiro Mário lembraram-se de a atirar
para o poço. A seguir decidiram retirá-la novamente.
Quando passaram pelo dono da picota fingiram-se
de heróis: “vimos a sua picota derrubada e nem sabe
o trabalho que deu a retirá-la lá de dentro!” O dono,
comovido, agradeceu-lhes este gesto tão altruísta.
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As “velhacarias” continuaram pela juventude. “As
pessoas eram mais unidas. Os rapazes reuniam-se
para ir para um baile. Cada um dava o que tinha: um
tostão, dois tostões, juntávamos os trocos e se desse
para cada um beber um copinho de vinho, muito
bem, se não íamos à mesma e não bebíamos. Hoje
em dia esta solidariedade já não acontece”, recorda
Mário Alves. Certo dia foram à Moita ao baile para
namorar as raparigas. “No regresso, vínhamos cheios
de sede”. Mário lembrou-se então que o seu tio tinha
uma horta cheia de melancias à entrada do Vale
Clérigo. Montaram então um esquema para roubarem
duas ou três melancias sem serem apanhados. Até se
descalçaram para não se notarem pegadas. O truque
era bater em todas e trazer aquelas que emitissem
o som mais oco. “Depois fomos comê-las para o
meu sobrado”, conta. A típica casa tinha o curral
dos animais no rés-do-chão e a habitação por cima,
separada por um chão de madeira. Através das frestas
da madeira deitaram as cascas da melancia para os
animais em baixo, numa tentativa de eliminar as
provas do crime. Claro que no dia seguinte a mãe de
Mário viu o excedente das cascas que os animais não
foram capazes de comer. Mas nunca revelou o segredo
perante a indignação do visado.
Maria da Conceição lembra ainda outra brincadeira
da sua mocidade. No dia de Ano Novo era comum
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roubar os carros de bois e virá-los de rodas para cima.
“E aqueles que mais reclamavam, mais vontade havia
de virar o carro. Era uma risota. Alguns até chamavam
a GNR, mas era inútil. Eles não podiam fazer nada,
porque o carro não estava estragado nem nada.
Apenas virado ao contrário. Era assim a tradição”.
Vale Clérigo não tem capela nem igreja. Partilham
a devoção com a aldeia vizinha da Pedra do Altar.
Segundo os moradores, a igreja era para ser construída
no local onde hoje está construído o Centro de Dia do
Peral para servir as localidades de Peral, Pedra do Altar,
Vale Videiros, Estevês e Vale Clérigo. Mas os do Peral
não aceitaram. Os restantes povos uniram-se então e
foram falar com o bispo da diocese a Portalegre. Assim
foi decidido que se construiria uma igreja na Pedra
do Altar para servir as quatro localidades. E até hoje
se mantém essa união: a festa anual no primeiro fim
de semana de junho em honra de Nossa Senhora de
Fátima é da Pedra do Altar e Povos Vizinhos.
É com alegria que José Pedro, Mário Alves e Conceição
Morgado fazem esta viagem ao passado. Como diz
José nas suas quadras: O importante é o sorriso | para
seguir com o caminho | com a coragem que é preciso.
E acrescenta: então não sabes que foram tantas as
idades |Da vida que atrás deixei |Não quero sentir
saudades de outras amizades| Amar o que não amei.
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contactos úteis
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-feira: 9h30 às 12h30 |14h00 às 18h00
Sábados: 9h30 às 15h30 | domingos: 9h30 às 13h00
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-feira: 14h00 às 17h30
De terça a sábado: 9h30 às 12h30 | 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 (encerra sexta, sábado e feriados)
Domingo a quinta 12h30 às 19h00
espacointernet@cm-proencanova.pt
Casa das Associações 274 673 175
associativismo@cm-proencanova.pt
Museu Isilda Martins (Sobreira Formosa)
Segunda a sábado: 13h30 às 17h30
Domingo: 14h00 às 18h00
Espaço Ribeiro Farinha (Sobreira Formosa) 939 623 269
Domingo das 14h00 às 18h00
Academia de Música 966 631 599
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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)
T. 274 670 220 | F. 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
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 | cpcj.proencanova@cnpdpcj.pt
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
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alojamentos
AMORAS – COUNTRY HOUSE HOTEL (Registo 2997)
R. Comendador Assis Roda, 25 | Proença-a-Nova
T. 274 670 210 | Fax 274 670 219
www.hoteldasamoras.pt | info@hoteldasamoras.pt
ALOJAMENTO LOCAL - ALDEIA DE OLIVEIRAS (Registo 5441; Registo

1809/AL; Registo 1832/AL; Registo 1831/AL; Registo 1811/AL; Registo 2075/AL)

Oliveiras | T. 910 185 883
aldeiaoliveiras@gmail.com | www.aldeiaoliveiras.com
CASA DE CAMPO – CASA DO PASSADIÇO
Oliveiras | T. 910 185 883
aldeiaoliveiras@gmail.com | www.aldeiaoliveiras.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DA ENCOSTA (Registo 8156/AL)
Cunqueiros| T. 938 907 840
casasdaencosta@gmail.com | www.casasdaencosta.com
CASA DE CAMPO A CASA DA LENA (Registo 4411)
Sobral Fernando | T. 274 822 186 | T. 965 762 025
helena.fernandes61@gmail.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DE PEDRA (Registo 1855/AL)
Cimadas Cimeiras | T. 919 967 557
geral@casasdepedra.com | www.casasdepedra.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO ARTESÃO (Registo 43/AL)
Oliveiras| T. 968 642 462 | casadoartesao.oliveiras@gmail.com
Facebook.com/casadoartesaooliveiras
ALOJAMENTO LOCAL - OS AMIGOS (Registo 15649/AL)
Pedra do Altar | T. 274 844 238
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS DOS CARREGAIS (Registo 31399/AL;

Registo 31407/AL; Registo 31409/AL; Registo 31413/AL; 34813/AL; Registo 43945/AL)

Rua do Forno Carregais | T. 933 175 033
casasdoscarregais@gmail.com
www.casas-dos-carregais.webnode.pt
ALOJAMENTO LOCAL - CASAS RURAIS DE XISTO – MALHADAL
(Registo 2523/AL; Registo 2524/AL; Registo 2520/AL; Registo 2519/AL)

Eventur, Rua de Santa Cruz, n.º 2 e 4 (loja) | T. 968 632 236
eventur@grupocasacosta.com | www.eventur.pt
ALOJAMENTO LOCAL - CASA TI’AUGUSTA (Registo 10044/AL)
Figueira|T. 274 822 134 | T. 965 099 711
geral@casatiaugusta.com | www.casatiaugusta.com
ALOJAMENTO LOCAL - QUINTA DA EIRA (Registo 45/AL; Registo 44377/AL)
Oliveiras | T. 933 875 653 | quintadaeira.oliveiras@gmail.com
www.quintadaeira.webs.com
ALOJAMENTO LOCAL - SUITES DO PINHAL (Registo 21669/AL)
Rua Vila Melhorada, nº 103 e 105, 1º e 2º
T. 965 117 580 | charlyanebessa@gmail.com
HOTEL RURAL DA CATRAIA (Registo 6553)
Estrada Nacional 233, Catraia Cimeira| Tel. 274 830 000
geral@catraiahotel.pt | www.catraiahotel.pt
ALOJAMENTO LOCAL - A CASA OCULTA (Registo 68788/AL)
Sobrainho dos Gaios | lucyander82@yahoo.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASA DO ADRO (Registo 63082/AL)
Cunqueiros |T. 966 350 063 | tpisco@hotmail.com
ALOJAMENTO LOCAL - CASA DA AZOKA (registo 92399/AL)
Rafael | T. 914 865 857
azoka@azoka.pt | www.azoka.pt
ALOJAMENTO LOCAL E AGROTURISMO-REFÚGIO DO RAPOSO
(Registo 74758/AL; Registo 8020)

Casalinho | T. 914 655 063
geral@refugiodoraposo.pt | www.refugiodoraposo.pt
CASA DE CAMPO - CASA DO OCREZA (Registo 7999)
Sobral Fernando | T. 968 679 689 | annarittac@gmail.com
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CASA RURAL PUCARIÇAS (Registo 82548/AL)
Rua Santa Cruz, nº 132 | T. 968 990 147
lojapucaricas@gmail.com
Luz das Estrelas (Registo 69044/AL)
Rua da Tapada Nova, Ferraria
6150-119 Montes da Senhora| T. 913 593 743
harrisonrobertshaw@gmail.com
Casa das Andorinhas (registo 96494/AL e 96495/AL)
Rua Terroal, Giesteiras Cimeiras | T. 965 099 711
andorinhashome@gmail.com

restauração
A ROTUNDA
Rua Vila Melhorada, 135 | T. 968 576 017 (encerra ao sábado)
www.restaurantearotunda.com
CASA TI’ AUGUSTA
Figueira|T. 274 822 134 / 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 / 961 112 029
Horário: aberto todos os dias das 9h às 24h
CÉLIA
Pedra do Altar |T. 965 396 684
(aberto todos os dias da semana)
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
Catraia Cimeira | T. 274 830 000 (aberto todos os dias)
www.catraiahotel.pt |geral@catraiahotel.pt
Devesa Pizzaria e Restaurante
Sobreira Formosa | T. 274 822 956 (encerra à terça-feira)
GOSTINHO DA AURORA
Proença-a-Nova | T. 274 672 113 / 934 747 010 (encerra ao
sábado)
GRUTA
Proença-a-Nova | T. 274 671 497 (encerra ao sábado)
DESPENSA A NOVA
Proença-a-Nova | T. 274 670 210
13h00 às 15h00 / 19h30 às 22h00 (aberto todos os dias)
www.hoteldasamoras.pt | info@hoteldasamoras.pt
MILITA
Proença-a-Nova | T. 960 456 677
(encerra aos domingos aos jantares)
www.restaurantemilita.pt | militaeventos@gmail.com
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roteiro do mês
NOITE E DIA
Vale da Mua | T. 274 844 145 (encerra à 3ªfeira)
O 29
Sobreira Formosa | T. 274 822 792 (aberto todos os dias)
BOA VIAGEM
Proença-a-Nova | T. 968 576 022 (encerra ao domingo)
O TI ZÉ – PIZZARIA
Proença-a-Nova | T. 274 671 517
Horário de verão: aberto todos os dias
Horário de inverno: encerra ao domingo
OS AMIGOS
Pedra do Altar | T. 966 543 401 (encerra ao sábado à tarde)
ROSA
Proença-a-Nova | T. 274 671 733 (encerra ao domingo)
RESTAURANTE A CATRAIA
Catraia Cimeira | Tel. 274 833 318 | das 7h00 às 23h00
(aberto todos os dias)
SOBREIRENSE – CHURRASQUEIRA
Sobreira Formosa | T. 968 494 739 (aberto todos os dias)
TÄSCÁ
Proença-a-Nova | T. 910 918 557
tascastela@gmail.com | facebook.com/tascapan
A FONTE VELHA
Proença-a-Nova | T. 914 681 727 (encerra à segunda-feira)
SUITES DO PINHAL
Proença-a-Nova | T. 965 117 580 | charlyanebessa@gmail.com
PIZZARIA DO ADRO
Sobreira Formosa | T. 274 822 471

diversão / cultura
DISCOTECA MIST
Largo Chão D’Ordem 25 | T. 933 269 679
CAFÉ E SALÃO DE JOGOS VERDE PINHO
Rua de Santa Cruz nº 86 | T. 274 673 086
CAFETARIA / GALERIA MUNICIPAL
Proença-a-Nova (aberto todos os dias)
T. 274 673 373
TÉNIS BAR
Proença-a-Nova (aberto todos os dias)
TASQUINHA DO ADRO
Sobreira Formosa | T. 274 822 471

Descobrir Proença-a-Nova

PORTAS DE ALMOURÃO

É um dos dois geomonumentos do concelho de
Proença-a-Nova que integra o Geoparque Naturtejo,
Geoparque Mundial da UNESCO. Localizadas próximo
da aldeia de Sobral Fernando, as Portas de Almourão
têm muito valor a nível geológico e natural: além da
beleza das fragas quartzíticas rasgadas pelo rio Ocreza,
avistam-se espécies raras de fauna e flora.
Caminhar no interior deste desfiladeiro com 400
metros de profundidade é viajar no tempo quase
500 milhões de anos, até uma era em que os duros
quartzitos eram finas areias depositadas no fundo
de um vasto oceano. Foram necessários uma mega
colisão e 140 milhões de anos para transformar estes
sedimentos em rochas metamórficas e erguê-los dos
fundos marinhos ao cume das montanhas. A paisagem
impressionante que hoje encontramos é o resultado de
250 milhões de anos de alteração química das rochas e
da erosão ao longo de tempos inimagináveis.
O miradouro e toda a zona envolvente são atravessados
pelos percursos pedestres PR2, PR6 e pela Grande Rota
da Cortiçada, apetecíveis para quem aprecia turismo
de natureza e permitem desvendar todos os segredos
desta paisagem ímpar.
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Escalada nas Portas de
Almourão
• 5 sectores e 48 vias
• Portas de Almourão
• Buraca da Moura
• Lagoa Verde
• Terra dos Grifos*
• Placa Amarela*

PR2 - Os Segredos do Vale Almourão
Extensão: 6,5 km / linear
Início: Sobral Fernando
Fim: Carregais
Duração: aprox. 2h00
Grau de dificuldade: médio

Tipo de escalada: Placas técnicas com
fissuras e regletes
Equipamento: Pernos e plaquetes de inox
e zinco
Tipo de rocha: Quartzito
Dificuldade: III a 7C
Conselhos práticos: A zona de escalada é
muito quente no verão. Aproveite a manhã,
até às 11h30, e a partir das 18h30.
* interditos durante a época de nidificação
(dezembro a julho)

PR6 - Viagem pelos Ossos da Terra
Extensão: 18 kms
Início e fim: Sobral Fernando
Circular, marcado nos dois sentidos
Duração: aproximadamente 6 horas
Grau de dificuldade: Médio
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Agenda Cultural de Proença-a-Nova

Avenida do Colégio
6150-401 Proença-a-Nova
T. 274 670 000 | F. 274 672 697
Segunda a sexta
9h00 às 12h30 | 14h00 às 17h30

Balcão Único de Atendimento e Tesouraria

Segunda a sexta
9h00 às 16h00 (aberto à hora de almoço)
bunico@cm-proencanova.pt

www.cm-proencanova.pt

Siga-nos em:

Conheça-nos em:
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