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A Câmara de Castelo Bran-
co vai requalificar o recinto 
de festas da Rainha Santa 
Isabel, em Tinalhas, numa 
intervenção profunda que 
pretende devolver à po-
pulação um espaço onde 
noutros tempos se reali-
zava a romaria da Rainha 
Santa Isabel, no sábado de 
Aleluia.
O investimento é de 454 
mil euros e a obra deverá 
avançar dentro de um mês 
e meio, estando neste mo-
mento a decorrer os trâmi-
tes legais. De acordo com a 
memória descritiva da obra, 
“o projeto de intervenção, 
torna fundamental a re-
cuperação dos elementos 
próprios do local, como é 
o caso da Capela, Coreto, 
Fontanário, Cruzeiro e o 
pórtico em Arco que marca 
a entrada principal para o 
recinto das festas, assim 
como a recuperação de 
elementos delimitadores, 
como os alpendres (atual-
mente em elevado estado 
de degradação) e um muro 
de pedra que lhes dá conti-
nuidade”.
Luís Correia, presidente da 
Câmara, destaca a impor-
tância da requalificação da-
quele espaço “onde se reali-
zava uma romaria muito im-
portante no concelho. Toda 
aquela área encontra-se 
muito degradada e o nosso 
objetivo é recuperá-la, ten-
do em conta a perspetiva de 

investimento que estamos a 
realizar nas freguesias, bem 
como a memória dos nossos 
costumes e tradições”.
No entender do autarca, 
com esta “intervenção hon-
ra-se também a memória 
daquele espaço e de todas 
as romarias que ali se rea-
lizaram”. Luís Correia diz 
que aquele espaço deve 
“ser digno, colocando-o 
ao serviço da população. 
Iremos intervir na Capela, 
todo espaço exterior e criar 
uma área social”. 
Luís Correia explica que 
este “é um momento muito 
positivo para a população 
e para a freguesia de Tina-
lhas. Trata-se de uma obra 
importante também para 
se reviverem as tradições. 
Com esta obra a paróquia 
e a população ficam com 
condições ótimas para, se 

assim o entenderem, reavi-
varem essa romaria. Além 
disso, Tinalhas ganha um 
espaço para o convívio e de 
lazer e para a realização de 
diferentes iniciativas”.

MEMÓRIA O prazo de 
execução da obra é de 240 
dias. De acordo com a me-
mória descritiva do proje-
to, a “reabilitação daquele 
espaço, além da sua re-
qualificação, vai permitir 
“imprimir dinâmicas que 
contrariem o processo de 
desertificação que abrange 
o interior do país”.
O objetivo “é tornar todo 
aquele espaço num cartão 
de visita para a Freguesia 
de Tinalhas”. Por isso, diz 
a memória descritiva, “que 
a requalificação e dinami-
zação do recinto propor-
ciona um maior leque de 

A Romaria de Santa Isa-
bel, em Tinalhas, apesar 
de já não se realizar há 
muitos anos, tem data 
marcada no sábado de 
Aleluia, conforme é ex-
plicado na página de in-
ternet da Freguesia.
De acordo com a mes-
ma fonte, a romaria terá 
sido criada “em 1921, para 
acabar com as rivalidades 
entre Tinalhas e Póvoa de 
Rio de Moinhos”. 
Diz a mesma página da 
Freguesia, que “até 1992 

EM TInAlhAs

Rainha Santa Isabel recebe 
melhoramentos de meio milhão
MElhORAMEnTO O Recinto de Festas da Rainha Santa Isabel, em Tinalhas vai ser requalificada numa inter-
venção que custará cerca de meio milhão de euros. A obra deverá começar a curto prazo.

possibilidades a nível de 
programas que se poderão a 
vir a incrementar no futuro, 
imprimindo novas energias, 
novas vivências naquele 
local”.
Assim, e segundo o mesmo 
documento, “pretende-se 
reorganizar o recinto das 
festas dotando-o de mais 
e melhores condições para 
a realização da tradicional 
festa anual”. Para além dis-
so, diz a memória descriti-
va, “pretende dotar-se a Fre-
guesia de um equipamento 
que envolva a comunidade 
e seja um convite para vir a 
Tinalhas”.
Na intervenção vai ter-
se em conta os acessos e 
os percursos pedonais, 
mantendo “o respeito pelo 
passado”. A área de inter-
venção é cinco mil e 300 
metros quadrados.

FREGUEsIAs  Luís Cor-
reia explica que esta inter-
venção surge no seguimen-
to do investimento que tem 
sido feito nas freguesias do 
concelho. O autarca recor-
da a este propósito algumas 
dessas intervenções, como 
a criação do Museu dos 
Lanifícios, na antiga fábrica 
da Corga em Cebolais de 
Cima/Retaxo; do Centro 
de Interpretação e apoio 
às atividades da natureza 
em Malpica do Tejo; da re-
qualificação da Colónia de 

Média Altitude do Louriçal 
do Campo; da requalifica-
ção da Praça de Alcains e 
espaço envolvente; ou do 
centro de tratamento do 
figo da índia, em Benque-
renças, por exemplo. 
A intervenção da autarquia 
também tem sido feita ao ní-
vel social e também das aces-
sibilidades, como acontece 
em diversas estradas muni-
cipais, ou na requalificação 
da antiga nacional 112, entre 
o Salgueiro do Campo e o 
limite do concelho.

Em dia de romaria

a parte religiosa começava 
no sábado de aleluia à noite 
com a procissão das velas 
que decorria desde Tina-
lhas até ao recinto da festa. 
No domingo efetuava-se, 

à tarde, a celebração 
do terço na capela, a 
que se seguia a procis-
são para a igreja. Na 
segunda-feira havia 
festa até ao pôr-do-
sol”.
Com esta intervenção, 
ficam criadas condi-
ções físicas e mate-

riais para que o regresso 
da Romaria de Santa Isabel 
possa ser uma possibi-
lidade, assim o povo e a 
paróquia o desejem. 
JC
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