
No concelho de Soure, as aldeias, pequenos
povoados e a pr6pria vila relembram a sua his-
t6ria atraves de festas e romarias. A festa anual
e a tradicional feira franca de S. Mateus tem
origem nos sec. XIII e XIV.

Brunh6s, cujo nome parece ter derivado de
brunheiro ou abrunheiro , com a termina<;:ao em
"6s': que sugere pequenez, festeja 0 S. Jorge
em Abril/Maio, alternando com 0 Cercal. Este
santo e considerado protector dos animais.
o Casal do Redinho foi um importante centro

oleiro, embora hoje poucos se dediquem a esta
actividade.

Vila Nova de An<;:oscelebra as festas anuais
em Setembro, na capela de Nossa Senhora da
Concei<;:ao.

Em Pedr6gao do Pranto mantem-se a roma-
ria da Senhora do Pranto, de antiquissimas
tradi<;:oes, na primeira oitava do Espirito Santo.

Na Granja do Ulmeiro, a capela de Nossa
Senhora da Vida, edificada no final do seculo
XVII por Frei Pedro Alvares, recebe a tradicio-
nal festa na quadra do Espirito Santo.

~ Descubra todo 0 patrim6nios das restantes
freguesias!

VESTIR E FALAR TRAOI<;Ao

Embora dentro do mesmo concelho, da serra
para 0 campo varia a paisagem e, dentro dela,
a popula<;:ao oferece mudan<;:as nas atitudes,
no falar, no vestuario e no modo de colocar
certas pe<;:as do vestuario. E nas romarias e,
especialmente entre as pessoas mais idosas,
que ainda hoje aos domingos e no mercado da
vila, se pode apreciar a variedade do trajar das
gentes do concelho.

No principio do seculo XIX, os homens usa-
Yam, em geral, cal<;:oes e jaqueta, botas de
cano alto e carapu<;:a ou chapeu. As serranas
trajavam chambre, colete ajustado, saia de
estomenha e capa de sarago<;:a. As mulheres
de planura vestiam de estomenha, tinta de pre-
to ou azul, meio xaile, roxo de um lado e ama-
relo do outro, e len<;:ona cabe<;:a.

Venha descobrir as tradi<;:oes, caminhando!
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Cartografia Rasler: Carta IGeoE

Escala: 1:100000

1 - Percursos Pedestres de Soure.
2 / 3 - Percursos Pedestres dos Campos

do Pranto.
4 - Percurso Pedestre do Paul da Madriz.

Ambito: Ambiental, cultural, paisagistico e
de lazer.

Partida / Chegada: Soure.

1 Duray80 do percurso: "" 1 dia.

Distancia percorrida: "" 43 Km.

Nivel de dificuldade: Medio / Alto.
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