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A Junta de Freguesia de Caste-
lo Branco assinou, na passada
quinta-feira, 31 de março, um
protocolo com os três agrupa-
mentos de escolas da cidade,
no qual, entre outras ações co-
muns, se estabelece o Orça-
mento Participativo Jovem pa-
ra o ano letivo 2022/2023.

O presidente da Junta, Jo-
sé Dias Pires, referiu que o
Orçamento Participativo, “este
ano, é virado para a participa-
ção dos jovens” e adiantou que
“terá preocupações ambientais”.

A Alma Azul e o projeto Coisas

da Aldeia, de Paula Lourenço,
para assinalar a data de nas-
cimento de Fernando Namo-
ra, promovem um passeio em
Tinalhas, no próximo dia 15 de
abril, das 15 às 19 horas, aberto
a todos os interessados.

Um passeio sobre a resi-
dência em Tinalhas de Fernan-
do Namora, a partir de 1943,
onde exerceu a Medicina em
pleno surto do volfrâmio. E
onde, segundo notas biográ-
ficas, a novela Casa da Malta

terá sido escrita em oito dias.
No ano seguinte, em 1944,

Fernando Namora expõe a sua
pintura em Castelo Branco.

Ainda nesse ano, muda-se
para Monsanto, onde dará
corpo a uma das suas obras
mais conhecidas, Retalhos da

Vida de Um Médico.
A Casa da Malta, escrita em

Tinalhas, é editada em 1945,
na Coimbra Editora.

Como se percebe por vá-
rios escritos autobiográficos de

O Rotary Club de Castelo Bran-
co homenageou, dia 29 de mar-
ço, Miguel Carvalhinho como
Profissional do Ano Rotário
2021/2022. A escolha baseou-se
no seu percurso profissional co-
mo músico e docente do Ensino
Superior, destacando-se o seu
empenho na divulgação da viola
beiroa e, consequentemente,
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José Dias Pires destacou
também que “tenho a certeza
absoluta que vão parecer pro-
jetos interessantíssimos” e re-
velou que para além do Orça-
mento Participativo Jovem
está igualmente definida a ins-
tituição dos prémios de mérito
atleta e artista, cada um no
valor de 250 euros, bem como

em parceria com o Tramédia
será criado o programa Onda
Jovem, que será transmitido na
Rádio Castelo Branco.

A diretora do Agrupamento
de Escolas Amato Lusitano
(AEAL), Laurinda Sanches, con-
sidera que “é uma mais valia
dar a oportunidade a cada agru-
pamento de ter o seu projeto”,

não deixando de sublinhar que
“as preocupações ambientais
são uma realidade cada vez
maior”.

Para o diretor do Agrupa-
mento de Escolas Afonso de
Paiva (AEAF), Luís Santos, esta
iniciativa “é de louvar”, refe-
rindo que “poder destacar um
projeto em cada agrupamento

é significativo”.
Luís Santos valorizou ainda

o facto do Orçamento Parti-
cipativo Jovem “dar visibilida-
de ao que são as preocupações
dos alunos com o ambiente”.

Por seu lado, o diretor do
Agrupamento de Escola Nuno
Álvares (AENA), António Car-
valho, referiu que “os nossos
jovens muitas vezes são desa-
fiados a ter ideias, São cada vez
mais empreendedores. Têm
vontade de concretizar as
ideias, mas muitas vezes não
existem os meios”, pelo que
considera este Orçamento Par-
ticipativo Jovem importante,
“porque, assim, haverá um
apoio”.

O Orçamento Participativo
Jovem assenta na consulta di-
reta aos alunos dos agrupa-
mentos de escolas da Fregue-
sia de Castelo Branco, convi-
dando-os a apresentarem pro-
jetos de intervenção na área
ambiental, sendo que nos agru-
pamentos de escolas Nuno
Álvares e Amato Lusitano é
dirigido aos alunos do 10º ano,

e no Agrupamento de Escolas
Afonso de Paiva é dirigido aos
alunos do 8º ano.

Numa primeira fase serão
eleitos pela comunidade esco-
lar, um projeto por turma e
três projetos por agrupamento.

Os nove projetos seleciona-
dos na primeira fase serão ra-
tificados pela Comissão de Viabi-
lidade Técnica constituída em
cada agrupamento e compos-
ta por três membros, dois indi-
cados pelo agrupamento e um
indicado pelo executivo da
Junta de Freguesia, que presi-
de.

De seguida os nove proje-
tos selecionados serão apre-
sentados numa sessão extraor-
dinária da Assembleia de Fre-
guesia, que elegerá o melhor
projeto de cada agrupamento
a apoiar pela Freguesia de Cas-
telo Branco.

Cada um dos três projetos
vencedores terá uma dotação
de três mil euros e serão im-
plementados entre o último
trimestre de 2022 e o primeiro
trimestre de 2023.

Passeio em Tinalhas recorda

a Casa da Malta

Fernando Namora, Tinalhas
surge na vida do autor de
Domingo à tarde no início da
sua carreira profissional de mé-

dico municipal, com a aldeia da
Beira Baixa a dar-lhe o tempo
que necessitava para se dedicar
às artes da escrita e da pintura.

O passeio em Tinalhas co-
meça às 15 horas e será através
da novela Casa da Malta que
será revisitada a passagem de
Fernando Namora pelo Con-
celho de Castelo Branco.

O passeio que recorrerá as
ruas e as casas que guardam a
memória do escritor, mas tam-
bém as tradições pascais, co-
muns em todas as aldeias da
Beira Baixa, com as suas gies-
tas, o alecrim e rosmaninho a
perfumarem naturalmente o
ambiente, numa tarde de
passeio em Sexta-Feira Santa.

Às 17 horas, todos os parti-
cipantes sentam-se em redor
de um lanche ao ar livre, no
espaço organizado por Paula
Lourenço, do projeto Coisas da
Aldeia, em que não faltará o
pão cozido de forma tradi-
cional, o queijo de Alcains e o
tradicional Bolo de Páscoa.

O número de participantes
no Passeio é limitado a 12 e a
data limite para a inscrição é o
dia 11 de abril.

Rotary distingue
Miguel Carvalhinho
como Profissional
do Ano

da região de Castelo Branco, a
nível nacional e internacional.

O jantar de homenagem
contou com um momento mu-
sical protagonizado por Miguel
Carvalhinho, acompanhado
por Custódio Castelo, na gui-
tarra portuguesa; José Raimun-
do, no piano; e Pedro Ladeira,
no clarinete.

A Junta assinou protocolos com os três agrupamentos de escolas da cidade


