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DESTAQUES:
VENHA CONHECER: VILA GARCIA E VILA FERNANDO
GASTRONOMIA: A MORCELA DA GUARDA E A PROVA
DO AZEITE NOVO
PATRIMÓNIO: O BAIRRO JUDAICO

USOS E COSTUMES: A MATANÇA DO PORCO
Contestada por uns, apreciada por outros, a
Matança do Porco é uma prática ancestral que
faz parte dos usos e costumes das gentes das
beiras. A matança do porco continua a ser um
acontecimento social que antes de mais nada
significa o armazenar da comida para os rigores
do Inverno. Tal como no passado, também
agora é com dois ou três dias de antecedência,
a dona da casa faz os trabalhos preliminares, de
modo a ter a mesa farta no dia da matança do
porco. Tal como outrora, também nos dias que
correm, adquire-se a tripa seca, colorau,
cominhos, cravinho, alho, louro, sal e os demais
condimentos essenciais para a confecionar os
diferentes enchidos. Ao homem da casa cabiam
as tarefas ligadas à preparação do banco de
madeira onde o animal seria sacrificado,
colocar à mão uma tocha de palha para se
chamuscar o animal depois de morto.

Festa do Chichorro| Vila Mendo
No próximo dia dia 25 de janeiro a Associação Cultural e Recreativa
de Vila Mendo realiza a matança do porco dando enfase ao
chichorro, um parto típico na região nesta altura do ano.
Mais informações: www.acrvilamendo.blogspot.pt
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GASTRONOMIA: A MORCELA DA GUARDA
A morcela é o primeiro enchido a sair da matança
A confeção desta iguaria, tão emblemática da
Guarda, implica a aplicação da arte e sabedoria de
outros tempos e o astucioso trabalho de mãos de
quem a confeciona. A lavagem das tripas, em
água corrente é a primeira tarefa a ser executada.
Ao sangue derramado pelo porco juntam- se o
pão, cebola picada, salsa, sal, cominhos e gordura
se. A massa homogénea serve para encher as
tripas que depois de bem atadas levam uma
ligeira cozedura. A morcela pode consumir-se
torrada ou cozida acompanhada com batatas
cozidas e grelos. Este produto típico da Guarda
pode ser adquirido nas lojas da especialidade ou
apreciado nos múltiplos restaurantes do nosso
concelho.

A PROVA DO AZEITE NOVO
O Inverno trás de volta os sabores tradicionais às mesas
beirãs! Por estes dias, repetem-se as provas do azeite
Novo um pouco por todo o concelho. Os produtores,
principalmente os dos Vales do Mondego e da
Amezendinha promovem Lagaradas para mostrar a
qualidade da azeitona colhida e já transformada num
saboroso e apaladado azeite de aroma frutado. O prato
por excelência das Lagaradas é confecionado com
bacalhau, azeite, batata, cebola e o alho. É este o típico
prato que não se dispensa nas típicas Lagaradas beirãs!
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A NOSSA SUGESTÃO
Desafiamo-lo, neste primeiro mês de 2014, a descobrir Vila Garcia e Vila Fernando e
as aldeias que integram estas freguesias.
Parta inicialmente à descoberta de Vila Garcia, uma pequena aldeia que fica a doze
quilómetros da cidade. O trajeto que leva cerca de um quarto de hora a ser
percorrido. Inicie esta viagem pela EN233 siga no sentido na EM531 até Vila Garcia,
onde, logo à entrada da aldeia pode visitar a capela de N. Sr.ª dos Esquecidos. O
núcleo da aldeia não é muito extenso. A parte mais antiga situa-se em redor da
Igreja Matriz, dedicada a S. Tiago.

A pouca distância do núcleo da aldeia existe a Quinta de Vila Garcia que para além
de um património natural excelente, existe uma habitação destacada no centro do
terreno, um belíssimo pombal e uma pequena capela.
Continue pela EM531 até Vila Fernando, freguesia com alguma antiguidade atestada
pela hipótese da existência de uma torre e de um castelo no local onde atualmente
se encontra a torre do sino.

Vila Mendo fica a dois quilómetros…é uma das seis aldeias anexas a Vila Fernando.
Aí, como em muitas outras aldeias do concelho, é a Associação Cultural e Recreativa
local quem dá vida à aldeia. A esta associação se deve o preservar de tradições e
rituais cuja origem se perdem no tempo.
Na pequena aldeia ainda se espera pela buzina que anuncia a vinda do padeiro e do
merceeiro, ainda se coze pão e biscoitos no forno comunitário em dias festivos e
ainda se faz da tradicional Matança do Porco um dia de festa para toda a população.
Deixe-se encantar pela beleza da paisagem envolvente antes de regressar à Guarda
para um reconfortante repasto num dos muitos restaurantes da cidade.
Termine a noite no confortável Café Concerto do Teatro Municipal da Guarda!
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Património: A Igreja de são Vicente

De origem medieval, a Igreja de S. Vicente foi reedificada no ano de 1790, conforme
inscrição na lápide patente na capela batismal, pelo Bispo D. Jerónimo Carvalhal e
Silva.
Possui uma planta simples e a fachada é ladeada por duas elegantes torres sineiras
onde se destaca, para além do portal decorado, o orgulhoso brasão episcopal com as
armas de D. Jerónimo.
A sobriedade do exterior em nada denuncia a beleza e a riqueza do interior.

Na nave única, para além do barroco representado no altar-mor, nos laterais e nos
dois púlpitos, de talha dourada, é de destacar o programa de azulejos figurativos que
cobrem as paredes da Igreja e se desenrolam segundo uma sequência lógica. Na
capela-mor estão representadas cenas relacionadas com os Passos da Paixão, a nave
apresenta um Programa Mariano, com vários episódios da Vida da Virgem Maria e os
painéis da capela batismal versam a temática do Batismo de Cristo.
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BAIRRO JUDAICO DA GUARDA
Bairro situado em pleno Centro
histórico inicialmente localizado entre
a Rua de S. Vicente e a Rua Francisco
de Passos, confinando com a muralha
da Cidade Medieval.
É na Rua do Amparo e no Largo da
Judiaria que se encontram alguns dos
vestígios da ocupação judaica. Entre
esses vestígios destacamos um antigo
tribunal Judaico, onde se pode ler a
inscrição “Do foro del Rey”. Em 1496,
D. Manuel I decreta a expulsão ou
conversão forçada dos Judeus ao
Cristianismo, passando estes a serem
conhecidos

por

“conversos”

ou

“Cristãos novos”. A existência desta
comunidade pode ser atestada pelos
sinais de cristianização nos umbrais
das portas (gravações de cruzes,
algumas delas invertidas) e também
marcas de “ mezuzas”. Estes vestígios
são mais visíveis na rua D. Sancho I,
zona para onde se expandiu a Judiaria.
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TU BI-SHEVAT
É o primeiro mês lunar do calendário, o mês do
êxodo. Inicia-se na segunda metade de janeiro. O
nome Tu Bishevat tem origem na data do dia da
festa, o décimo quinto dia de Shevat. Festa menor
marca o aparecimento, em Israel, dos primeiros
rebentos; as árvores começam a florescer. É uma
festa da natureza. Grupos de alunos festejam-na
ao ar livre e plantam árvores. É um dos quatro
Rosh Hashanah (Anos Novos) mencionados no
Mishnah, um pilar de Talmud. A Torá ensina que a
natureza deve ser respeitada, mesmo em tempos
de guerra. Não se devem destruir as árvores nem
os bosques.
Em vários círculos tradicionais, no dia 15 de
Shevat, as pessoas reúnem-se numa cerimónia em
que leem bênçãos e comem frutos, se possível, 15
espécies, colocadas em mesas adornadas com
flores. Os judeus Haredim chamam o dia pelo
nome completo original: Jamishah Asar BeShevat
– o décimo quinto de Shevat.
Fonte: Festas e Tradições Judaicas

CURSO DE ESPANHOL NO CENTRO DE ESTUDOS IBÉRICOS

O Centro de Estudos Ibéricos vai levar a efeito, de 24 de Janeiro a 29 de Março de
2014, dois Cursos de Língua e Cultura Espanholas (nível B2 e nível C1).
Esta iniciativa resulta da parceria do CEI com a Universidade de Salamanca (Cursos
Internacionales), sendo as ações creditadas por esta instituição. Os cursos terão a
duração de 60h, em regime pós-laboral e serão ministrados por professores da
Universidade de Salamanca.
Mais informações: www.cei.pt

NEWSLETTER | JAN 2014

ESPAÇOS MUNICIPAIS A VISITAR
CAFÉ CONCERTO DO TMG
Teatro, variedades, música e conferências são apenas alguns exemplos dos
eventos a que pode assistir neste espaço. Com uma lotação de 125 lugares, o Café
Concerto dispõe também de livros e de jornais para consulta. Acesso Wireless à
Internet. Nos meses de Verão tem também serviço de esplanada. Aberto de terçafeira a domingo.

GALERIA DE ARTE DO TMG
A Galeria de Arte recebe exposições de artistas conceituados. Passaram já pela
Galeria do TMG Júlio Resende, Manuel Cargaleiro, Júlio Pomar, Maria Oliveira,
Júlio Cunha, Pedro Figueiredo, Graça Morais, Sofia Areal, Elizabeth Leite, Nadir
Afonso, Julio Mediavilla, entre outros.
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O POLO DE COMPETITIVIDADE E TECNOLOGIA "TURISMO
2015"

O Polo de Competitividade e Tecnologia
"Turismo 2015" tem como objetivo primordial
direcionar as oportunidades criadas pelos
Fundos Estruturais para o desenvolvimento do
setor do Turismo, funcionando como alavanca
para a melhoria da sua competitividade e para
o cumprimento dos objetivos consagrados no
Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT).
Assim, o Polo de Turismo 2015 tem como
ambição obter ganhos de eficiência e de
eficácia na utilização dos Fundos do Quadro de
Referência Estratégico Nacional (QREN),
estimulando parcerias entre os agentes do
setor e conduzindo o Turismo a um novo
patamar de excelência no horizonte de cinco
anos.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA EM
TURISMO AO AR LIVRE

O primeiro Curso de Especialização
Tecnológica em Turismo de Ar Livre, pioneiro
a nível europeu, arrancou no mês de
novembro nas Escolas de Hotelaria e Turismo
geridas pelo Turismo de Portugal. Numa
primeira fase o curso está a ser lecionado na
Escola de Coimbra, devendo em breve
estender-se às Escolas de Lamego, Fundão,
Setúbal, Portalegre e Algarve.
Dirigido a jovens com o ensino secundário,
este curso com a duração de 16 meses
preparará os alunos para a organização de
programas e atividades de animação turística,
em cumprimento das regras de segurança e
boas práticas da atividade e contribuindo para
a sustentabilidade ambiental do turismo
ativo.
Mais informações em:
escolas.turismodeportugal.pt

Mais infirmações: www.turismodeportugal.pt

FITUR – MADRID
22 A 26 DE JANEIRO 2014
A FITUR, Feira Internacional de Turismo volta abrir o calendário de feiras
internacionais para a indústria turística entre os dias 22 e 26 de janeiro de
2014, na Feira de Madrid. O certame organizado por IFEMA, vai na 34.ª
edição e continua a sua permanente aposta, adaptando-se às necessidades
do sector e preparando todas as ferramentas para que a indústria turística
tenha uma plataforma de negócio qualificada para o desenvolvimento das
suas estratégias.
Esta Feira é sem dúvida o ponto de encontro de excelência para os
profissionais de turismo. Este certame pela sua tradição e prestígio lidera os
mercados recetores e emissores dos fluxos turísticos dentro do espaço
ibero-americano.
Na edição 2013 passaram pela Fitur mais de 200 mil pessoas e estiveram
representadas mais de 9 mil empresas oriundas de 167 países.
Na FITUR é possível transformar o lazer em grandes negócios!
Mais informações: www.ifema.es
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Câmara Municipal da Guarda – CMG
www.mun-guarda.pt

Teatro Municipal da Guarda – TMG
www.tmg.com.pt/

Centro de Estudos Ibéricos – CEI
www.cei.pt

Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço
www.bmel.pt

Agência para a Promoção da Guarda – APGUR
www.guardaconvida.pt

Turismo de Portugal
www.turismodeportugal.pt

Agenda da Guarda

Programação TMG

EMAIL: turismo@mun-guarda.pt
TELEF: 271 205 530 | FAX: 271 205 533

