
1   Porta da Vila
2   Passo da Via Sacra
3   Casa do vento que soa
4   Casa dos Falcões
5   Casa setecentista
6   Casa número um
7   Casa do escrivão da Câmara
8   Fonte de mergulho
9   Fonte da azenha
10   Casa com janela manuelina
11   Casa quinhentista
12   Casa das Almas
13   Forno comunitário
14   Castelo
15   Porta do castelo
16   Passo da Via Sacra
17   Porta da traição
18   Casa da Câmara e cadeia
19   Pelourinho
20   Passo da Via Sacra
21   Igreja Matriz / Nª Senhora das Neves
22   Torre sineira
23   Casa da vila

24   Residência Paroquial ou Passal
25   Casa do Governador
26   Casa do juiz
27   Casa árabe
28   Passo da Via Sacra
29   Porta falsa
30   Torre do facho
31   Porta Nova
32   Troço de calçada medieval
33   Hospital da Misericórdia
34   Igreja da Misericórdia / Santa Rita
35   Capela de Santiago
36   Sepulturas antropomórficas
37   Cabeça da velha

■   Ação Gastronómica
●   Oficina de Bracejo
✖   Ponto de Controlo (Entrada / Saída)
▲   Piquenique nas ‘sortes’
✱   Atelier ‘Histórias Criativas’
●   Ponto de Encontro (Visita Guiada)

    Informações / Posto de Turismo

   WC (Público)
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Sala de Isolamento

Concerto

TODA A INFORMAÇÃO
DISPONÍVEL EM:

ALMEIDA_BELMONTE_CASTELO MENDO_CASTELO NOVO_CASTELO RODRIGO_IDANHA-A-VELHA_LINHARES DA BEIRA_MARIALVA_MONSANTO_PIÓDÃO_SORTELHA_TRANCOSO

COVID - 19
MEDIDAS DE PREVENÇÃO

É OBRIGATÓRIO
A UTILIZAÇÃO
DE MÁSCARA

2m

MANTENHA
UMA DISTÂNCIA
DE SEGURANÇA 
DE, PELO MENOS, 
2 METROS,
EXCEPTO 
COABITANTES

LAVE 
E DESINFECTE
REGULARMENTE
AS MÃOS

SEMPRE 
QUE ESPIRRAR 
OU TOSSIR,
TAPE O NARIZ 
E A BOCA
COM O BRAÇO
OU LENÇO 
DE PAPEL

AVISO: CEDÊNCIA DIREITOS DE IMAGEM
O 12 em Rede está sujeito à captação de imagens e vídeo. Ao entrar na Aldeia, todo o público deverá reconhecer que a 
sua imagem pode ser captada e/ou gravada durante a realização do Evento, pelo que cede, desde já, a título gratuito e 
definitivo, à Promotora, todos os direitos de imagem que possui sobre a mesma, para efeitos de comunicação e promoção 
da marca e destino Aldeias Históricas de Portugal.
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co-financiamentopromotor organização



Inspirados pela Lenda do Beijo Eterno, apresentamos um programa que integra música, gastronomia, experiências 
orientadas, visitas guiadas encenadas, entre outras atividades. Com entrada gratuita, o evento ‘Beijo sem Fim’ é 
uma oportunidade única para descobrir esta Aldeia Histórica. Várias atividades, ao longo do dia, evocam a famosa 
lenda e recordam curiosidades e histórias sobre o povo e a Aldeia Histórica de Sortelha.
Conta a lenda que, no tempo em que Portugal lutava pela reconquista das Beiras aos mouros, a filha do alcaide de 
Sortelha ter-se-á apaixonado pelo príncipe mouro. Trocaram mensagens e presentes até que, um dia, combinaram 
encontrar-se. Mas a mãe da donzela, sempre vigilante, decidiu segui-la. Praticante de bruxarias, assim que os dois 
se beijaram, amaldiçoou-os, transformando-os em pedra. Surgiram, assim, os curiosos penedos de Sortelha, que 
até hoje são conhecidos como as Pedras do Beijo Eterno.
É esta romântica lenda que inspira, desde a primeira edição, o evento do ciclo ’12 em Rede | Aldeias em Festa’.

[14:00-15:00] — OFICINA DE BRACEJO 
/ ‘CONVERSAS ENTRELAÇADAS’ 
Local: Zona da Porta Nova (largo junto ao chafariz)
Sinopse: Por entre a experimentação da técnica do 
bracejo, seremos conduzidos para uma ‘conversa 
entrelaçada’ com quem, de facto, sabe desta arte: 
as artesãs do bracejo. 
O Bracejo é uma planta filiforme que se apresenta em 
touceiras, em zonas de média altitude e em terrenos 
secos sendo utilizado desde tempos remotos para 
tecer, de forma entrelaçada, vários objetos de uso 
doméstico e decorativo, nomeadamente, esteiras, 
cestaria, bases várias e aquilo que a imaginação 
pudesse criar. No passado, a planta era mais utilizada 
em objetos com funções práticas, como as vassouras 
para varrer a casa. Era também apanhado para 
alimentar as vacas e os burros (o que não comiam, 
ia para o estrume).
Este tipo de artesanato fazia parte do património 
cultural de algumas regiões, como era o concelho 
do Sabugal e, atualmente, é característico da Aldeia 
Histórica de Sortelha

[15:00-16:00] — ATELIER ‘HISTÓRIAS CRIATIVAS 
/ VAMOS FAZER O ZÉ DO FEIJÃO’ 
Criação: Atelier Histórias Criativas 
Dinamização: Rita Gomes, Aldeia Histórica de Castelo Novo
Local: Rua Dá Mesquita (na sombra da figueira) 
Sinopse: “O vento que Soa” - Nome: Zé do feijão. Diz 
o pai ao Zé do feijão: “Se tiveres um segredo, que não 
queiras ver espalhado pelo vento que soa, não o contes 
a ninguém. Guarda-o, porque um verdadeiro segredo 
guarda-se no coração…”
No cenário encantado do Castelo de Sortelha, vamos 
ouvir a história do Zé do Feijão (ou a história do ‘Vento 
que soa’) e com muita imaginação e tecidos de mil 
cores faremos o seu boneco.

[16:00-17:30] — PIQUENIQUE NAS ‘SORTES’ * 
Local: Recantos da Aldeia 
Sinopse: Serão criados e identificados vários recantos 
de piquenique, promovendo momentos de partilha em 
redor de uma toalha xadrez estendida no chão.

[18:00-19:00] — ‘MURMÚRIOS DE PAIXÃO’ 
/ PERCURSO ENCENADO 
Criação: Coruja do Mato, Cooperativa artística; 
João Reis (ator e encenador natural de Quarta-Feira, 
Sortelha) e participação da comunidade 
Local: Pela Aldeia
Sinopse: Entre ruas e vielas de Sortelha, melodias 
despertam a atenção para recantos que nos 
transportam para um espaço de memórias. Palavras 
que marcam um tempo e se adaptam ao presente. Um 
momento de envolvimento comunitário, onde a ficção 
e a realidade se cruzam, em tom de segredo com um 
embalo poético e sonoridades que reforçam a paixão 
e as histórias gravadas na textura do granito.

[19:30-21H00] — CONCERTO COM LUÍSA SOBRAL 
Luísa Sobral (voz e guitarra) 
e Manuel Rocha (guitarra e voz)
Local: Largo do Corro
Duração: 80 minutos
Sinopse: Luísa Sobral é uma das mais importantes 
compositoras e cantoras da nova geração de músicos 
portugueses. A beleza das suas composições é realçada 
pelo despojamento dos arranjos musicais, canções 
onde as palavras e a melodia são o mais importante.

* A origem do nome Sortelha poderá estar relacionada 
com o facto de, na aldeia, apenas existirem pequenas ‘sortes’ 
(microscópicos quintais)

[09:00-11:00] — CAMINHADA 
‘CONHECER SORTELHA A PARTIR DO ARRABALDE...’ 
Local: Passeio pelo Arrabalde
Sinopse: Vamos percorrer calçadas medievais, 
caminhos e canadas ancestrais, sentir a frescura da 
ribeira... o Carriço leva a merenda.

[11:00-12:30] — ‘A NATUREZA À MESA’
Criação: Chef Rui Cerveira - Casa da Esquila 
(Casteleiro-Sabugal)
Local: Ruínas da Igreja de Santa Rita
Sinopse: Passeio pelos arredores da Aldeia com 
recoleção de plantas e bagas, seguido de uma oficina 
gastronómica com produção de uma entrada, um 
prato principal e uma sobremesa, além de dicas 
sobre recoleção.
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