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Somos uma empresa jovem e dinâmica, com toda a expe-
riência necessária para gerir o vosso condomínio, resolver 

e ajudar a solucionar todas as questões do mesmo.
Trabalhamos com equipa de limpeza e prestadores de 
serviços, para poder manter sempre a efi cácia no seu 

condomínio.
Estamos ao vosso dispor para dar o nosso orçamento

Agora em Castelo Branco

Tel.: 964 427 880
email: andreiabalaiacondominios@gmail.com
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Águias do
Moradal
pondera a
suspensão
de atividades
P21

TELMA MONTEIRO E BÁRBARA TIMO ENVOLVIDAS EM ACIDENTE

Judocas olímpicas apanham 
susto junto ao nó de
Castelo Branco na A23

FEIRA REGRESSOU

Alcains volta
a celebrar
o queijo
P13

BACKYARD ULTRA

Proença-a�Nova 
estreia a ‘corrida
de quintal’
P23

LOUSA

Jovens assumem
regresso da romaria
de Santa Bárbara
P17

PENAMACOR

Novo comandante 
quer sangue novo 
nos bombeiros
P15

Primeiro passo foi dado em Oleiros. Movimento de refl exão envolve já 20 autarcas. Entre as propos-
tas apresentadas, falou-se da construção de um aeroporto em Tancos em vez do Montijo e um perfi l 
de autoestrada entre a A23 e as Termas de Monfortinho.
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Presidente
abre processo

disciplinar
a professor
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UCRÂNIA

Distrito acolheu
350 refugiados
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Autarcas do centro
criam corredor ibérico

EMPREGO

Job In apoia
acesso ao mercado 

de trabalho
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NAS DORMIDAS

Pós-restrições
traz recordes
no turismo
da Beira Baixa
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CASTELO BRANCO

Os horários do 
Tríduo Pascal
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CONCERTO NO DIA 30

Conservatório em Montalvão

A Unidade Local de Saúde 
de Castelo Branco apre-
sentou a Comissão de Hu-
manização, que enterrou 
em funções no Dia Mun-
dial da Saúde, a 7 de abril. 
Segundo a instituição esta 
comissão é composta por 
profissionais dos cuidados 
hospitalares e cuidados 
de saúde primários e tem 
como objetivo “implemen-

HOSPITAL AMATO LUSITANO

Comissão de Humanização na ULSCB
tar projetos dedicados ao 
reforço da humanização, 
com foco nos utentes, ga-
rantindo o bom relaciona-
mento interpessoal, inter-
profissional e o respeito 
por valores humanos”, 
diz em comunicado. A 
presidência cabe a Carlos 
Almeida, o enfermeiro di-
retor e vogal do conselho 
de administração, presidi-

do por José Nunes. 
A  ULSCB  apre sentou 
também o grupo coral, 
chamado Corhal, com-
posto por profissionais 
de saúde e o capelão da 
instituição. O Dia Mun-
dial da Saúde marcou o 
regresso da possibilidade 
de acender uma vela pelos 
entes queridos na capela 
do hospital.

Manuel Antunes Correia, 
o antigo provedor da Santa 
Casa da Misericórdia do 
Fundão, faleceu no dia 10 
aos 87 anos, anunciou em 
comunicado a mesa adminis-
trativa da instituição.
O antigo dirigente da mise-
ricórdia fundanense ocupou 
o cargo entre 1981 e 2007 
“contribuindo para a afir-
mação da Misericórdia no 
panorama do setor social 
e solidário, com a criação 
e desenvolvimento de um 
conjunto de respostas so-
ciais e educativas, que muito 
enobrecem o Fundão e a sua 
Misericórdia”, diz o atual 
provedor, Jorge Gaspar.
Durante a sua gestão na 
Misericórdia foram criados 
diversos projetos não só no 
concelho do Fundão mas 
também na Covilhã e em 
Penamacor, de que são exem-
plos o Centro Comunitário 
das Minas da Panasqueira e o 
polo da Academia de Música 
e Dança do Fundão, cuja casa 
mãe foi também fundada 
quando era provedor e que se 
tornou numa das referências 
no ensino musical na região, 
tendo sido reconhecida em 
1996 pelo Ministério da 
Educação como escola de 
ensino artístico. Foi também 
enquanto provedor que se 
lançaram as bases da unidade 
de cuidados continuados, 
que iniciou a sua atividade 
em 2007,o ano em que dei-

MANUEL ANTUNES CORREIA

Faleceu o ex-provedor
da Misericórdia do Fundão

xou a provedoria. Poucos 
meses depois da sua saída da 
Misericórdia foi apresentada 
uma denúncia ao Ministério 
Público por suspeitas de 
gestão danosa e peculato. 
Manuel Antunes Correia 
seria condenado em 2013 
a cinco anos de prisão com 
pena suspensa e ao pagamen-
to de uma indemnização à 
instituição, juntamente com 
outros familiares envolvidos 
neste processo, tendo inter-
posto recurso.
O Município do Fundão 
manifestou publicamente o 
pesar pelo falecimento do 
antigo provedor, apresentan-
do “sentidas condolências à 
família e amigos deste cida-
dão do concelho”. A autar-
quia recorda ainda o papel 
enquanto dirigente distrital 
da União das Instituições 
Particulares de Solidarie-
dade Social e presidente do 
conselho diretivo da Escola 
João Franco, do Fundão. 

JF

O Conservatório Regio-
nal de Castelo Branco 
atua a 30 de abril na igreja 
matriz de Montalvão, a 
convite da Vamos À Vila 
- Associação Cultural e 
Recreativa de Montalvão, 
do concelho de Nisa. Nes-
te concerto participam os 

alunos de música de câma-
ra dirigidos por Cláudia 
Macedo e João Craveiro, 
o ensemble de acordeões 
dirigido por Fernando 
Brites e o coro misto por 
José Carlos Oliveira. O 
concerto está marcado 
para as 16H00.
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14 a 17 de abril de 2022
Praça 25 de Abril

14 de abril
18h00      Inauguração do Mercadinho da Páscoa
     Animação itinerante | Banda às Riscas

15 de abril
15h00     Animação itinerante | Os Cozinheiros dos Bolos da Páscoa
16h00     Atividade | Caça aos Ovos
17h00     Showcooking | Bolos Tradicionais da Páscoa
     Chef Francisco Santos
18h00     Concerto | Orfeão de Castelo Branco

16 de abril
15h00     Teatro | Coelho Pasquim e as Galinhas Pintadeiras
     Teatro Tramédia
17h00     Showcooking | Trufas de Aguardente de Medronho
     Chef Artur Norberto
19h00     Animação itinerante | Moustache Brass Band

17 de abril
17h00     Animação itinerante | Babosa Brass Band

A romaria de Santa Bár-
bara volta a realizar-se dia 
18 de abril, depois de dois 
anos condicionada devido 
à pandemia. No dia se-
guinte à Páscoa, o povo da 
Lousa, recorre com grande 
devoção a Santa Bárbara, 
organizando a celebração 
religiosa e a romaria que se 
prolonga até ao crepúsculo, 
numa partilha de merendas 
e convívio junto da Ermida, 
que dista a cerca de um qui-
lómetro da povoação. Ana 
Bispo, Carolina Pinto, Da-
niel Silva, Maria Baltazar e 
Sérgio Cavaca, são os jovens 
mordomos dos festejos, 
que contam com o apoio 
da União de Freguesias de 
Escalos de Cima e Lousa.
O programa tem início com 
uma alvorada pelas 8H00. 
Para as 14H00 está agen-
dado o cortejo religioso 
desde Igreja Matriz até ao 
recinto da capela de Santa 
Bárbara, acompanhado 
pela Banda Filármonica 
Cidade de Castelo Branco 
e onde, meia hora depois se 
celebra a Eucaristia.
A romaria de Santa Bárbara 
junta, anualmente, muitos 
forasteiros que neste dia 
escolhem o melhor chouri-
ço da sua matança ao qual 
juntam um pão caseiro e 
um garrafão de vinho, para 
na romaria dar a provar aos 
convivas, animados pelo 
gupo “Tok´a”
Edifi cada a 14 de abril de 
1952, (no local onde já 
existia uma capela em ru-
ínas) a capela de Santa 
Bárbara foi oferecida ao 
povo da Lousa por Bárbara 

Tavares Proença Vaz Preto 
Giraldes, em cumprimento 
de um voto do seu falecido 
marido, Manuel Barba de 
Meneses Vaz Preto Gi-
raldes. De grande beleza 
arquitectónica, o seu tra-
çado deve-se a Eurico Sales 
Viana. É composta por 
elegante alpendre, lugar 
da assembleia, presbitério 
e sacristia. Em posição 
altaneira, encontra-se um 
singular cruzeiro dominan-
do toda a freguesia e os lar-
gos campos que lhe fi cam 
sobranceiros. Em 2009, 
a capela e o recinto envol-
vente sofreram obras de re-
qualifi cação pela autarquia 
albicastrense, em colabo-
ração com a paróquia. Me-
lhorias orçamentadas em 
cerca de 93 mil euros e que 
incluíram bene�ícios no 
telhado, pintura exterior, 
calcetamento da frente e 
laterais e a construção de 
instalações sanitárias.
Como grande parte dos 
santos a quem ainda se 
presta culto, Santa Bárbara 
nasceu nos primeiros sécu-
los do cristianismo (III) e 
foi degolada pelo pai por se 
recusar a abandonar a sua 
fi delidade à fé cristã. Reza 
a lenda que, logo após a 
sua morte, o céu tornou-se 
chumbo e desencadeou-se 
uma gigantesca trovoada, 
acreditando-se que um dos 
raios terá fulminado Diós-
coro, o seu pai e carrasco. 
Daí a expressão popular: 
“só lembra Santa Bárbara 
quando fazem trovões”.
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ORGANIZADA PELOS JOVENS

Santa Bárbara 
na Lousa volta
a ter romaria

O Agrupamento 624 do 
CNE de Cebolais de Cima 
organizou o XI ACALOB, 
com enorme alegria, espírito 
de entreajuda e sob o lema 
«qualquer um pode cozi-
nhar... basta sonhar».
De acordo com o que o pró-
prio agrupamento revelou 
ao Reconquista, a iniciativa 
foi inspirada no imaginá-

CEBOLAIS DE CIMA E RETAXO

350 escuteiros em atividade
rio do filme «Ratatui» e 
realizou-se na freguesia de 
Cebolais de Cima e Retaxo.
Nesta atividade estiveram 
presentes lobitos e dirigen-
tes de 17 agrupamentos de 
diferentes regiões escutis-
tas, entre elas Portalegre-
Castelo Branco, Guarda, 
Lisboa, Santarém e Viana 
do Castelo.

No total, estiveram pre-
sentes nesta atividade 350 
elementos. “Vivemos dias 
de aventura, sonho, muitos 
sorrisos e alegria... aprende-
mos muito”, refere o agrupa-
mento anfitrião, deixando 
agradecimentos a todos os 
que ao longo destes três dias 
colaboraram e ajudaram na 
realização desta iniciativa.

Os jovens mordomos de 2022


