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Município Dia Atividade Pequeno Descritivo

Proença-a-Nova 15/04/2018 Monumentos Megalíticos

Rota das Visitas Guiadas e Encenadas, inseridas no projeto Beira Baixa Cultural, contou com três 
programas megalíticos. A primeira visita foi a visita à Anta do Vale do Alvito, que durante a rota o 
grupo de teatro Viv’Arte encenou os rituais fúnebres numa viagem no tempo que remontou à pré-
história. 

Vila Velha de Ródão 28/04/2018 Recriações históricas (A Lenda do Rei Wamba)

A recriação histórica da lenda do rei Wamba enquadra-se na primeira iniciativa do projeto de 
programação cultural em rede da Comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ao longo da tarde são 
apresentadas três encenações com base na lenda do Castelo do rei Wamba. O evento realizou-se 
no castelo, uma envolvente em contacto com a natureza que permitiu um melhor enquadramento 
da ação e o acesso ao local foi assegurado por um autocarro do município.

Vila Velha de Ródão 29/04/2018 Recriações históricas (A Lenda do Rei Wamba)

A recriação histórica da lenda do rei Wamba enquadra-se na primeira iniciativa do projeto de 
programação cultural em rede da Comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ao longo da tarde são 
apresentadas três encenações com base na lenda do Castelo do rei Wamba. O evento realizou-se 
no castelo, uma envolvente em contacto com a natureza que permitiu um melhor enquadramento 
da ação e o acesso ao local foi assegurado por um autocarro do município.

Proença-a-Nova 03/05/2018 A Lenda do Santo Lenho

A recriação histórica da Lenda do Santo Lenho celebra a chegada de Pedro da Fonseca com o 
Santo Lenho. O evento realizou-se no Largo Pedro da Fonseca, onde decorreu um mercadinho 
quinhentista com artesãos da época, arruadas, danças e coreografias, animação de rua e tasquinha 
da época. O primeiro dia contou com recriações históricas, teatros e danças.

Vila Velha de Ródão 05/05/2018 Recriações históricas (A Lenda do Rei Wamba)

A recriação histórica da lenda do rei Wamba enquadra-se na primeira iniciativa do projeto de 
programação cultural em rede da Comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ao longo da tarde são 
apresentadas três encenações com base na lenda do Castelo do rei Wamba. O evento realizou-se 
no castelo, uma envolvente em contacto com a natureza que permitiu um melhor enquadramento 
da ação e o acesso ao local foi assegurado por um autocarro do município.

Proença-a-Nova 05/05/2018 A Lenda do Santo Lenho

A recriação histórica da Lenda do Santo Lenho celebra a chegada de Pedro da Fonseca com o 
Santo Lenho. O evento realizou-se no Largo Pedro da Fonseca, onde decorreu um mercadinho 
quinhentista com artesãos da época, arruadas, danças e coreografias, animação de rua e tasquinha 
da época. O primeiro dia contou com recriações históricas, teatros e danças. No dia 5 de maio além 
da palestra, recriações e animações de rua, houve também um mercadinho quinhentista com 
artesãos locais, bem como uma peça de teatro infantil “O Pirata Zécarias: aventuras e tropelias”.

Vila Velha de Ródão 06/05/2018 Recriações históricas (A Lenda do Rei Wamba)

A recriação histórica da lenda do rei Wamba enquadra-se na primeira iniciativa do projeto de 
programação cultural em rede da Comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ao longo da tarde são 
apresentadas três encenações com base na lenda do Castelo do rei Wamba. O evento realizou-se 
no castelo, uma envolvente em contacto com a natureza que permitiu um melhor enquadramento 
da ação e o acesso ao local foi assegurado por um autocarro do município.

Oleiros 12/05/2018 Rota do Linho

A Rota do Linho consistiu numa iniciativa na qual os seus participantes pudessem assistir à 
recriação do ciclo do linho, ligando as freguesias de Orvalho e Estreito que preservam a mesma 
cultura. Neste percurso foi possível observar uma exposição de pintura ‘’A Balada do Linho’’, que 
contemplava o processo desde a preparação da terra até à tecelagem do linho. Ao longo da rota 
existiu também a visita a duas oficinas de tecelagem, e uma demonstração de cantares etnográficos 
e danças alusivas ao tema do linho.

Vila Velha de Ródão 02/06/2018 Recriações históricas (A Lenda do Rei Wamba)

A recriação histórica da lenda do rei Wamba enquadra-se na primeira iniciativa do projeto de 
programação cultural em rede da Comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ao longo da tarde são 
apresentadas três encenações com base na lenda do Castelo do rei Wamba. O evento realizou-se 
no castelo, uma envolvente em contacto com a natureza que permitiu um melhor enquadramento 
da ação e o acesso ao local foi assegurado por um autocarro do município.

Vila Velha de Ródão 03/06/2018 Recriações históricas (A Lenda do Rei Wamba)

A recriação histórica da lenda do rei Wamba enquadra-se na primeira iniciativa do projeto de 
programação cultural em rede da Comunidade intermunicipal da Beira Baixa. Ao longo da tarde são 
apresentadas três encenações com base na lenda do Castelo do rei Wamba. O evento realizou-se 
no castelo, uma envolvente em contacto com a natureza que permitiu um melhor enquadramento 
da ação e o acesso ao local foi assegurado por um autocarro do município.

Proença-a-Nova 22/07/2018 Monumentos Megalíticos

O segundo programa integrou uma oficina de iniciação à arqueologia que decorreu igualmente nas 
Antas e Mamoas da Moita. Esta iniciativa convidou os participantes a explorar o espaço em conjunto 
com arqueólogos e estudantes do VII Campo arqueológico internacional. Assim, pretendeu-se que 
os participantes conseguissem identificar peças talhadas em pedras pré-históricas e reconhecer a 
importância do local para a valorização histórica e arqueológica. 

Penamacor 28/07/2018 Visita guiada “Convento de Santo António”

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Penamacor 29/07/2018 Visita guiada “Convento de Santo António”

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Proença-a-Nova 29/07/2018 Visita Forte das Batarias | Na defesa da pátria contra os invasores

As visitas guiadas e encenadas realizadas no Forte das Batarias I, no concelho de Proença-a-Nova, 
apresentaram factos históricos através de uma representação teatral para contar a história de uma 
época conturbada do reino português, a braços com várias tentativas de invasões da parte de 
espanhóis e franceses. Nesta iniciativa os participantes interpretaram o papel de invasores 
franceses, perante os camponeses proencenses em fúria que lutaram pela defesa do concelho. 

Idanha-a-Nova 10/08/2018 Visita temática “Rota do Contrabando”

Rota do Contrabando faz-se através de percurso pedestre que liga Salvaterra do Extremo, no 
concelho de Idanha-a-Nova, à povoação espanhola de Zarza la Mayor. Esta iniciativa contou com 
encenações que pretenderam recriar as célebres rotas do contrabando luso-espanhol, por 
caminhos onde outrora se ousavam perigosas travessias da fronteira, na calada da noite.

Proença-a-Nova 12/08/2018 Visita Forte das Batarias | Na defesa da pátria contra os invasores

As visitas guiadas e encenadas realizadas no Forte das Batarias I, no concelho de Proença-a-Nova, 
apresentaram factos históricos através de uma representação teatral para contar a história de uma 
época conturbada do reino português, a braços com várias tentativas de invasões da parte de 
espanhóis e franceses. Nesta iniciativa os participantes interpretaram o papel de invasores 
franceses, perante os camponeses proencenses em fúria que lutaram pela defesa do concelho. 

Rota de visitas guiadas e encenadas
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Castelo Branco 07/09/2018 Rotas Contadas (21:00)

As ROTAS CONTADAS propõem percursos a pé pelo centro da cidade e zona histórica de Castelo 
Branco. Convidam os participantes a acompanhar duas performers através de caminhos que 
cruzam a história desta urbe e narrativas ficcionais criadas a partir dela. Neste derivar perceciona-se 
uma paisagem urbana física e concreta e paisagens evocadas, criando-se uma relação de imersão 
entre o olhar, a escuta e a fruição do lugar.

Castelo Branco 07/09/2018 Rotas Contadas (22:30)
Castelo Branco 08/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 08/09/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 09/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 09/09/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 14/09/2018 Rotas Contadas (21:00)
Castelo Branco 14/09/2018 Rotas Contadas (22:30)
Castelo Branco 15/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 15/09/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 16/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 16/09/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 21/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 21/09/2018 Rotas Contadas (22:30)
Castelo Branco 22/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 22/09/2018 Rotas Contadas (22:30)

Proença-a-Nova 23/09/2018 Visita Forte das Batarias | Na defesa da pátria contra os invasores

As visitas guiadas e encenadas realizadas no Forte das Batarias I, no concelho de Proença-a-Nova, 
apresentaram factos históricos através de uma representação teatral para contar a história de uma 
época conturbada do reino português, a braços com várias tentativas de invasões da parte de 
espanhóis e franceses. Nesta iniciativa os participantes interpretaram o papel de invasores 
franceses, perante os camponeses proencenses em fúria que lutaram pela defesa do concelho. 

Castelo Branco 23/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 23/09/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 28/09/2018 Rotas Contadas (21:00)
Castelo Branco 28/09/2018 Rotas Contadas (22:30)
Castelo Branco 29/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 29/09/2018 Rotas Contadas (21:30)

Penamacor 29/09/2018 Visita guiada “Convento de Santo António”

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Castelo Branco 30/09/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 30/09/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 05/10/2018 Rotas Contadas (21:30)
Castelo Branco 05/10/2018 Rotas Contadas (22:30)
Castelo Branco 06/10/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 06/10/2018 Rotas Contadas (21:30)

Penamacor 06/10/2018 Visita guiada “Convento de Santo António”

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Castelo Branco 07/10/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 07/10/2018 Rotas Contadas (21:30)

Penamacor 13/10/2018 Visita “Figuras e factos do concelho de Penamacor”

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Castelo Branco 19/10/2018 Rotas Contadas (21:00)
Castelo Branco 19/10/2018 Rotas Contadas (22:30)
Castelo Branco 20/10/2018 Rotas Contadas (10:00)
Castelo Branco 20/10/2018 Rotas Contadas (21:30)

Penamacor 21/10/2018 Visita "Figuras e factos do concelho de Penamacor"

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Proença-a-Nova 11/11/2018 Monumentos Megalíticos

Por último, e já inserido no mercado das “Artes, Coisas e Loisas’’, protagonizou-se uma encenação 
que representava o modo de vida do Homem no período neolítico, os rituais fúnebres e o culto aos 
mortos, bem como os processos de construção das estruturas megalíticas (antas, dolmens, 
mamoas), a confeção dos primeiros tecidos e a construção de teares e a confeção de alimentos.

Penamacor 17/11/2018 Visita guiada “Convento de Santo António”

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.
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Penamacor 09/12/2018 Convento de Santo António

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Penamacor 15/12/2018 Convento de Santo António

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.

Penamacor 22/12/2018 Convento de Santo António

A dinamização de visitas guiadas encenadas pretendeu dar a conhecer, sob ponto de vista histórico 
e artístico, os diferentes monumentos emblemáticos da vila de Penamacor, assim como costumes e 
hábitos. Esta partilha cultural foi feita através de recriações teatrais e/ou momentos musicais. As 
visitas contemplaram três temas distintos: ‘’Convento de Santo António’’, consta de uma narrativa 
histórica de um frade franciscano; ‘’Penamacor Medieval’’, os participantes puderam conhecer 
monumentos emblemáticos do período medieval; e “Factos, Figuras e Lugares’’, visita por 
Penamacor do séc. XVIII e seguintes, com informações sobre individualidades marcantes, 
acontecimentos e lugares com história.


