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Bodas de Ouro Matrimoniais
Celebraram no 

dia 2 de abril de 2022 
as Bodas de Ouro 
Matrimoniais, o casal 
Joaquim Martins Ro-
drigues e Georgina 
Marques Raposo 
Rodrigues. 

Para comemorar 
o acontecimento foi 
celebrada Missa na 
Igreja de Benque-
renças seguido de almoço convívio com os fi lhos, netos e 
amigos do casal. 

Os fi lhos e netos desejam ao casal as maiores felici-
dades.

ROTARY CLUB DE CASTELO BRANCO 

Miguel Carvalhinho é
o Profi ssional do Ano

 O Clube de Castelo Bran-
co assinala a passagem do 
seu 118.º aniversário no 
próximo domingo, dia 10, 
tal como o Reconquista 
noticiou oportunamente.
De acordo com o progra-
ma desta festividade que 
entretanto chegou à nossa 
redação, o dia começa bem 
cedo, logo pelas 10H00 
com um Porto de Honra, 
seguindo-se uma ida ao 
cemitério de Castelo Bran-
co (11H00), a celebração 
de uma eucaristia na Sé 
(12H00) e o habitual al-

118 ANOS

Aniversário do Clube
já tem programa defi nido

moço de confraternização 
(13H00) na sua sede, si-
tuada no largo de São João 
desta cidade.
A tarde será preenchida 
com um baile abrilhantado 
pelas interpretações de 
Anabela Beirão e um «lan-
che ajantarado» encerrará 
este preenchido dia.
A direção liderada por 
Alfredo Araújo apela à 
participação dos sócios 
desta que se “orgulha de 
ser a mais antiga associação 
existente na cidade albicas-
trense”.

A fadista  beirã Raquel 
Maria e alguns músicos 
convidados vão dar um 
espetáculo em Castelo 
Branco no próximo dia 14 
de abril, uma quinta-feira. 
A iniciativa tem um cariz 
solidário e pretende ajudar 
a Ucrânia no momento di-
fícil que este país atravessa 
depois de ter sido invadido 
pela Rússia.
O espetáculo terá lugar 
na Fábrica da Criatividade 
situada na alameda do 
Cansado. As entradas são 
gratuitas, mas a fadista 
pede que os interessados 
em assistir ao mesmo pos-
sam “entregar um donativo 
monetário no valor que 
cada um quiser”. 
“Na entrada do edifício 
estará uma caixa onde o 
depositarão, sendo de-
pois encaminhado para 

PELA UCRÂNIA, EM CASTELO BRANCO

Raquel Maria realiza
espetáculo solidário

a Ucrânia, é obrigatório 
contribuir para assistir 
ao espetáculo”, explica a 
fadista ao Reconquista.

�O Mundo é um só, jun-
tos!» é o mote encontrado 
por Raquel Maria para jus-
tifi car esta sua iniciativa. 

“Serão vários os músicos 
convidados e vários tam-
bém os instrumentos que 
me acompanharão neste 
espetáculo”, refere, acres-
centando que “os músicos 
convidados serão surpresa, 
uma vez que alguns ainda 
estão por confirmar, mas 
serão vários que acompa-
nham o meu percurso e aos 
quais agradeço também 
estarem mais uma vez ao 
meu lado, sem eles não 
seria possível”.
Em termos logísticos, Ra-
quel Maria agradece ao 
município albicastrense 
todas as facilidades con-
cedidas para esta iniciati-
va solidária. “Bem hajam 
também a todas as pessoas 
que virão ao espetáculo, 
porque sem elas isto não 
faz sentido”, sublinha a 
fadista.

A Biblioteca Comunitária 
de Alcains estará presente 
na Feira do Queijo, em 
Alcains, entre os dias 8 e 10 
de abril, com duas iniciati-
vas: uma de dinamização 
da leitura e outra de volun-
tariado para maiores de 16 
anos que podem assumir, 
durante períodos de duas 
horas, o papel de bibliote-
cários.
Da sua estante que conti-
nua a crescer, a Biblioteca 
Comunitária leva para a 
Feira do Queijo 50 títulos 
(infantis, para jovens, de 
ficção, de poesia, de his-
tória local e fotografia), 
tantos quantos os anos que 
Alcains tem como vila, e 
que podem ser requisita-
dos, a título de empréstimo, 
pelo período de um mês.
Entre os títulos que podem 
ser levados para casa como 
empréstimo estão livros de 
Celeste Almeida Gonçal-
ves (infantis); de Renato 
Roque e Pedro Martins 
(fotografia); de Rui Dias 
Monteiro, Luís de Camões, 
Manuel Costa Alves ou José 
Antunes Ribeiro (poesia); 
romances de Maria Manuel 
Viana, Ricardo Fonseca 

DURANTE A FEIRA DO QUEIJO EM ALCAINS 

Quem quer ser bibliotecário

Mota (Prémio Ciranda 
2021) e Teolinda Gersão, 
os três autografados pelos 
autores; de história local, 
como “Canteiros e Pedrei-
ros de Alcains”, de Flo-
rentino Vicente Beirão, ou 
“Os Combatentes de São 
Vicente da Beira na Grande 
Guerra”, de José Teodoro 
Prata e Maria Libânia Fer-
reira; quatro livros oferta 
da Maratona de Leitura 
da Sertã; “Manuel: O me-

nino com asas de livros”, 
de Joana Lopes e Mafalda 
Milhões (infantil); outro 
com depoimentos sobre o 
Padre Manuel Antunes, que 
inclui um texto do alcainen-
se António Ramalho Eanes; 
e o “Guia Experimental 
Para a Leitura em Voz Alta 
(com cd)” e “Silêncio – Os 
pássaros leem em voz alta”, 
de Maurício Corrêa leite. 
Este livro contém na folha 
de rosto a assinatura de 

todos os participantes da 
iniciativa que se realizou na 
Ermida de Santa Apolónia. 
De destacar que na mostra 
para empréstimo estão três 
alcainenses com livros temá-
ticos, nomeadamente um de 
fi latelia, do enfermeiro José 
Geada Sousa; o livro “Uma 
história de vida académica”, 
de José Paulo Soares; e “A 
Malta do 23 na Grande 
Guerra”, com organização 
de Jorge Carvalho.

Maiores de 16 anos podem ser bibliotecários por duas horas

O Rotary Club de Castelo 
Branco homenageou no pas-
sado dia 29 de março o Pro-
fessor Doutor Miguel Carva-
lhinho como Profi ssional do 
Ano Rotário 2021/2022. 
De acordo com uma nota 
de imprensa enviada às re-
dações no início desta se-
mana, “a escolha baseou-se 
no seu percurso profi ssional 
admirável como músico e 
docente do ensino superior, 
destacando-se o seu empe-

nho na divulgação da viola 
beiroa e, consequentemente, 
da região de Castelo Branco, 
a nível nacional e interna-
cional”. 
O jantar de homenagem 
contou com um momento 
musical de excelência, pro-
tagonizado pelo homena-
geado, acompanhado pelos 
músicos Custódio Castelo 
(Guitarra Portuguesa), José 
Raimundo (Piano) e Pedro 
Ladeira (Clarinete). 
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