
> Cegonha Preta
Considerada uma espécie em extinção, a cegonha-preta (ciconia nigra)

encontra no Vale do Almourão o reduto de paz que precisa para nidificar

graças à inacessibilidade das encostas escarpadas, que as protege da

ameaça humana. Utilizando as mesmas rotas migratórias que os

abutres, esta ave, um pouco mais pequena que a comum cegonha-

-branca, alimenta-se de peixes, anfíbios e insectos.

Esteva ou Chara
Arbusto de crescimento

rápido, com forte capacidade

de resistência a períodos

secos, a esteva (Cistus

ladanifer L.) apresenta

folhas compridas, estreitas e

brilhantes, com flor branca,

que emprestam a sua beleza

aos campos, durante toda a

Primavera. Arbusto

abundante nas regiões

mediterrâneas, a sua

essência é usada na

indústria de cosmética e

perfumaria. 
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_ Vista de Sobral Fernando desde a encosta da Serra das Talhadas
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Uma infusão de alecrim ataca a febre,
a debilidade extrema, a tosse, e as

dificuldades do estômago em digerir.

Rota dos Estevais
O Pólo da Biblioteca Municipal assinala o

início deste trajecto pelos campos da freguesia de S.
Pedro do Esteval. Siga em direcção às povoações de
Picoteira Fundeira e de Picoteira do Monte. 
Mais à frente, assiste-se à confluência entre a Ribeira
da Pracana e a da Freixada. Este encontro entre linhas
de águas, propícias a actividades piscatórias, é a parte
mais bela do percurso. 
Aprecie o Moinho Novo, um açude que foi reabilitado
e ainda hoje é utilizado. 
Mais adiante, encontrará a Azenha das Brazinhas,
cujas ruínas de um açude em xisto e de um velho lagar
nos transportam para tempos em que estas terras eram
bastante povoadas e trabalhadas. Seguindo pela
margem da Ribeira da Pracana e com a Serra de

Açude das Brazinhas.

início/fim: Biblioteca Municipal _ Pólo de S. Pedro do Esteval extensão: 7,8 Km

duração: ±3h grau de dificuldade: fácil
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_ Serra das Talhadas
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_ Vale das Ferrarias
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Mação como cenário, chega-se à Ponte da
Ladeira. Ao lado, atravesse a Ponte Romana,
fronteira entre os concelhos de Proença-a-
-Nova e de Mação. A pouco mais de 1 km
deste local, e após uma pequena subida, avista-
-se o cemitério, o ponto mais altaneiro de
S. Pedro do Esteval, que oferece uma vista
privilegiada sobre este quadro rural. À medida
que se prossegue o percurso, outros porme-
nores desta «terra entre estevais» surgem-nos
perante os olhos como se fosse um presépio.
Avista-se a cúpula da Igreja Matriz de S. Pedro,
algumas casas, em contraponto à Serra de
Mação, que fica para trás.
Segue-se por uma terra de asfalto, que nos
leva a S. Pedro do Esteval. Atravessa-se a
povoação num caminho que nos conduz às
traseiras da Igreja Matriz. A 7 km de trajecto,
abandona-se a aldeia e vira-se à esquerda, por
um caminho de terra batida. 
A 300 metros, apanhe uma estrada em asfalto
que o traz de regresso ao Pólo da Biblioteca
de S. Pedro do Esteval.

_ Ponte Romana



> Ponte Romana
Embora com data desconhecida, a ponte romana sobre a Ribeira da

Pracana é um sinal da presença destes povos na região. Em estado

avançado de deterioração, este monumento, que se julga ter sido

construído no século I d.C., aguarda trabalhos de requalificação. 

A poente, foi construída, em 1991, a Ponte da Ladeira, inserida no traçado

da E.N. 351, que liga os concelhos de Proença-a-Nova e de Mação.

> Moinho Novo
Os estevalenses sempre deram muito importância ao pão. A freguesia

foi, noutros tempos, o celeiro da região. Tal como os olivais, de onde

provinha um dos melhores azeites da região, o centeio e o trigo sempre

preencheram os campos de difícil cultivo desta zona de Proença-a-

-Nova. O Moinho Novo testemunha tempos de grande azáfama agrícola.

O moinho de água foi recentemente restaurado e hoje mantém-se em

funcionamento, perpetuando tempos perdidos. 

> Azenha das Brazinhas
Actualmente em ruínas, esta estrutura data de há mais de 100 anos. O

açude e o lagar de azeite, construídos em xisto, a pedra abundante da

região, guardam memórias de tempos em que existia por estas

paragens um sentido comunitário que se tem vindo a perder. 

S. Pedro do Esteval
De origens desconhecidas,

os primeiros registos da

Freguesia de S. Pedro do

Esteval datam de 1554,

criada pelo Infante D. Luís,

na época Prior do Crato.

Ainda hoje, por estas terras

se produz azeite de óptima

qualidade, centeio, fruta e

mel. A exploração florestal, a

pastorícia, o pequeno

comércio e a serralharia são

algumas das actividades que

dão sustento às gentes

locais. 
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_ Açude do Moinho Novo

>> Bibliotecas
Biblioteca de Proença-a-Nova: 274 672 800

Segunda: 13h30 > 18h30 / 

Terça a Sexta: 10h00 > 12h30 _ 14h00 > 18h00

Pólo de S. Pedro do Esteval: 274 855 005

Pólo de Sobreira Formosa: 274 822 021

Pólo de Atalaia: 274 822 000 

Pólo de Montes da Senhora: 274 833 036

>> Desporto e Cultura
Pavilhão Desportivo de Proença-a-Nova: 274 670 005

Horário sujeito a marcação prévia.

Piscina Municipal de Proença-a-Nova: 274 670 005

(Piscina, Ginásio e Sauna)

Segunda a Sexta: 10h00 > 21h00

Sábado: 10h00 > 12h30 _ 14h00 > 17h00

Cinema (Auditório Municipal): 274 672 800 

Sexta e Sábado: 21h30

Espaço Internet:

Segunda a Domingo: 13h30 > 19h30

>> Escolas
Instituto Santiago (Coop. de Ensino C.R.L.): 274 822 488

Escola EB2 Pedro da Fonseca: 274 670 080

>> Município de Proença-a-Nova
Largo Pedro da Fonseca / 6150 - Proença-a-Nova

Segunda a Sexta: 9h00 > 12h30 _ 14h00 > 17h30

Telefone Geral: 274 670 000

www.cm-proencanova.pt

Posto de Turismo: 93 962 32 69

Terça a Sexta: 9h30 > 12h30 _ 14h00 > 18h00

Sábado: 9h30 > 13h00 _ 14h00 > 17h30

>> Emails:

Geral: geral@cm-proencanova.pt

Turismo: postodeturismo@cm-proencanova.pt

Biblioteca: biblioteca@cm-proencanova.pt

Gab. Técnico: gabinetetecnico@cm-proencanova.pt

Gab. Florestal: gflorestal@cm-proencanova.pt

Gab. de Imprensa: gimprensa@cm-proencanova.pt

Agenda Cultural: agendacultural@cm-proencanova.pt

Contabilidade: contabilidade@cm-proencanova.pt

Secretaria: secretaria@cm-proencanova.pt

> contactos úteis

_Circuito Sénior _ PN

_Sauna (edifício da piscina) _ PN

_Circuito de Ginástica _ PN
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