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Especialidade da Casa:
• Ensopado de Cabrito - Bife à Casa

- Bacalhau à Lagareiro

Telem. 967 645 064 - Restaurante 962 916 560
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Atentos àquilo que se vai passando na União de Freguesias de Cebolais e Re-
taxo, em  2016 acompanhámos com os nossos olhos as obras de ligação à ETAR 
das Fábrica Manuel de Matos Romãozinho e Fábrica dos Presuntos Lourenço, 
obra que nos escusamos a avaliar quanto ao seu importante impacto na vertente 
ecológica; também ainda em 2016 assistimos ao início dos trabalhos de requali-
ficação da Avenida Infante D. Henrique em Cebolais, e da Avenida Dr. Augusto 
Beirão em Retaxo, trabalhos esses que derivaram da necessidade imperiosa de 
substituição das velhas rede de abastecimento de água potável e rede de esgotos 
pluviais e domésticos.

Em 2017 e a par do que ouvimos directamente da boca do Presidente da Câ-
mara Municipal de Castelo Branco e do que fomos lendo nos jornais regionais 
sobre o Museu dos Lanifícios, temos acompanhado os trabalhos de requalificação 
de outras artérias viárias como as Ruas da Fonte Nova, do Polome e dos Fiéis, 
em Cebolais e Travessa Domingos Pires Moura, Ruas do Alto da Bela Vista, da 
Fonte das Pereiras, da Eira da Laje, do Bairro da Senhora da Guia e do Barrão, 
em Retaxo, e finalmente a reposição do pavimento no Adro da Igreja, obras com 
que nos regozijamos especialmente pelo acrescer de bem-estar que proporcionam 
aos residentes.

Na Represa não acompanhámos eventuais melhoramentos mas nestes últimos 
dias, soou-nos que estava em curso e edificação/reposição duma fonte de antanho, 
recorrendo para o efeito à utilização de grandes lajes de xisto que outrora cobriram 
o leito do ribeiro nos terrenos da Latada e a cuja retirada do local assistimos.

Falando do espaço Latada, foi com inusitada satisfação que num dos regressos 
das inúmeras deslocações à capital, em meados de Março fomos confrontados 
com a limpeza da vegetação que infestava aquele espaço a aguardar o seu POLIS, 
trabalho que tanto quanto nos foi posteriormente transmitido foi levado a cabo 
por equipas da Protecção Civil do distrito.

Também o sino e relógio da igreja voltaram a tocar e a dar horas e assim todos 
pudemos voltar a desfrutar do som das “avé marias” ao fim de cada tarde. Fazem 
falta aqueles sons da aldeia!

Ainda que consideremos ser esse o seu papel, velar pelo bem estar e pelo pro-
gresso das suas freguesias, aqui fica o  nosso aplauso aos executivos da União de 
Freguesias e da Câmara Municipal a quem apelamos para, apesar do MUSEU, 
não esquecerem a Latada, espaço onde voltamos a desafiar projectistas e técnicos 
para ali e à semelhança do que podemos apreciar noutras localidades vizinhas, 
passarmos a dispor dum espaço de referência e bem estar, que convide ao lazer e 
ao convívio das gentes, onde se possam realizar os mercados e festas, onde cada 
um de nós possa praticar e viver a VIDA SÃ EM CORPO SÃO. 

Por tudo o que deram e representaram para o país em termos de economia, 
desde o pós II Guerra (1945) e até aos anos 2000, Cebolais e as suas gentes bem 
o merecem.

 
João A. Pires Carmona

P.S. o autor não segue o novo acordo ortográfico (NAO)

Editorial

FESTAS DA REPRESA
Sendo da responsabilidade da ACS 

Rancho Folclórico de Retaxo os Festejos 
Populares (Srª de Belém e Srª da Guia) a 
realizar em 2017, foi decidido voltar a reali-
zar um dia de Festa na Represa e escolhido 
o dia 3 de Junho.

Conforme o programa, teremos os feste-
jos abrilhantados pela Associação Filarmó-
nica Retaxense com a tradicional arruada e 
um concerto de excelência, pelo Grupo de 
Cavaquinhos Cova da Beira (Covilhã) e pela 
organista e concertista Patrícia Marques 
para abrilhantar o baile.

No dia da festa – SÁBADO, 3 de Junho 
(TOME NOTA) - valerá a pena uma deslo-
cação à Represa. É só escolher a melhor hora 
de acordo com o  gosto e a curiosidade.

22 de Abril
Espectáculo de Variedades 

“MAR DE ILUSÕES”

29 de Abril 
Comeres da Nossa Terra 

Sopa da Boda

Agenda de Actividades 
de MAIO e JUNHO

- Formação em Fito-Farmacêuticos (Maio/
Junho);
- 27 e 28 de Maio - Participação na Recolha 
de Alimentos (1ª recolha do ano) do Banco 
Alimentar Contra a Fome (Maio);
- Reunião dos Corpos Sociais da Associação 
(Maio);
- Ensaios do Rancho Folclórico (quinzenal-
mente na sede da Associação);
- Espaço de Trabalhos Tradicionais (semanal-
mente na sede da Associação);
- Protocolo Banco Alimentar Contra a Fome 
(distribuição mensal de alimentos a famílias 
carenciadas da Freguesia)
- Recolha de roupa, calçado e brinquedos 
(Protocolo com a ULTRIPLO).
- Recolha de tampas de Plástico, a reverter para a 
compra de um desfibrilador para os Bombeiros 
Voluntários de Oleiros (em curso)
- 3 de Junho – Festas da REPRESA
- 30 de Junho – fecho da edição do Jornal Voz 
de Retaxo (bimestre MAIO-JUNHO)
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CANTINHO 
DA POESIA Espaço dos Nossos Associados

Abril
António Lopes Ribeiro
Manuel de Almeida Barata
Leontina do Rosário Nunes Rodrigues
Graciosa Rodrigues Carmona
Agostinho Beirão Gomes Belo
Amândio da Conceição Ribeiro
Henrique Nunes Paulo
José Cabrito Vaz
Elsa Maria Pires S. F. Almeida
Carlos Alberto Simões Duarte
Maria da Piedade Salgueiro Barata
João Gonçalves Ribeiro Mota
Manuel Nunes Fonseca
Domingos Gomes Ramos de Almeida
Carlos Joaquim de Oliveira Mendes
João Luís Carmona Ribeiro
João Manuel Mendes Belo
Joaquim Rosa Gonçalves

Aniversariantes de Março e Abril

Março
Manuel Oliveira G. Galvão
Rui Miguel Almeida Oliveira
Maria de Jesus
António Oliveira Pires
Isabel Maria Belo Gomes
Fábio Miguel Martins Barata
Victor Manuel Valente Cardoso
Maria de Lurdes Ferro Rodrigues
Vítor Manuel Alves Correia

PARA MAIS TARDE RECORDAR
           I

Foi no dia da mulher

Que o meu neto nasceu

Foi um dia muito feliz

Que a todos nos comoveu

          II

Que a todos nos comoveu

Nuno Gabriel nome lhe foi dado

Que a Senhora da Guia o proteja

Foi um nascimento muito desejado

          III

Foi um nascimento muito desejado

Eu não cabia em mim de contente

Vai ser certamente um belo rapagão

E será a alegria de toda a gente

          IV

E será a alegria de toda a gente

Sobretudo dos que o vão rodear

A todos que te são muito queridos

Os irás com certeza orgulhar

           V

Os irás com certeza orgulhar

Vais ser um homem a valer

Eu com muita pena minha

Já cá não estarei para ver

          VI

Já cá não estarei para ver

Mas o mundo não terminou

Na companhia de todos nós

O primeiro aniversário festejou

O avô materno 

N.R. Extraído do livro de poesia “O QUE ME VAI NA ALMA” 
da autoria de Carlos Alberto Duque Ribeiro, edição da ACSRancho 
Folclórico de Retaxo em parceria com a CMCB, União de Freguesias 
e IPDJ, a pedido do autor voltamos a publicar a poesia que numa 
primeira publicação saiu truncada.

Nota da Redacção
Todos nós sabemos,  que qualquer 

clube, colectividade ou associação vive 
dos e para os seus sócios, independen-
temente da participação mais ou menos 
activa de cada um.

NÃO SE ESQUEÇA DE PAGAR AS 
SUAS QUOTAS!

Como nem todos os leitores saberão, 
relembramos que são apenas 12 euros  
– DOZE -  o custo anual de pertencer à 
ACSRFRetaxo.

 FAZ-TE SÓCIO.
 Inscreve-te.

A nossa Associação aderiu a esta plata-

forma, visando a divulgação das nossas 

actividades e a angariação de fundos 

(através, entre outras formas, da venda 

de produtos e de leilões solidários).

Aceda à plataforma, e colabore connos-

co, ajudando-nos a ajudar, já que grande 

parte das possíveis verbas angariadas 

revertem para as nossas actividades de 

âmbito social.

Rancho Folclórico de Retaxo (actuações)
-   1 de Julho – 34º Encontro de Folclore (Retaxo)
-   8 de Julho – Festival de Folclore do Chelo (Penacova)
- 16 de Julho – Festival de Folclore de Leomil (Moimenta da Beira)
- 29 de Julho – Festival de Folclore de Pampilhosa do Botão (Mealhada)
-   9 de Dezembro – 19º Encontro de Cânticos de Natal

TOME NOTA!
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Farmácia CABARRÃO
Propriedade e Direção Técnica
Maria de Fátima Cabarrão

Telef. 272 998 193 - Fax 272 998 195
Horário: segunda a Sexta 9h às 13h e 14h30 às 19h
Sábados 10h às 13h
Serviço de Disponibilidade 966 126 674

Rua Outeiro 126 6000-500 CEBOLAIS DE CIMA

Serviços: Tensão Arterial; Peso/Altura

ELEDESPORTO
Frederico Manuel Neves Beato

 • Electrodomésticos
 • Material Eléctrico
 • Pesca
 • Caça

Av. Dr. Augusto Duarte Beirão Nº 2
6000 - 621 RETAXO

Telef. 272989330; telem. 968372080

Administração de Vacinas
testes: Glicémia; 
Triglicéridos; 
Colesterol Total; Gravidez

Associação em Noticia
 

EVENTOS e ACTIVIDADES

Foi um serão diferente, aquele, que, no 
passado dia 22 de Abril, a Companhia de 
Teatro dos Montes da Senhora (Proença-
a-Nova), a convite da Associação Cultural 
e Social Rancho Folclórico de Retaxo, nos 
proporcionou, durante 2 horas! 

Os jovens artistas souberam desempe-
nhar bem os seus papéis, cantar e dançar, 
e envolver o público nalguns dos seus ske-
tches, enquadrados pela côr, luz e som dos 
seus técnicos, aderecistas e encenador.

No final do espectáculo, a boa dispo-
sição, os sorrisos nos rostos e agradáveis 
comentários do público eram a recompensa 
quer para os organizadores, quer para o 
desempenho desta jovem companhia de 
teatro amador.

Após tudo arrumado e adereços e ins-
trumentos carregados no transporte que os 
haveria de levar, uma pequena ceia foi ser-
vida, para retemperar forças e proporcionar 
um agradável convívio entre os elementos 
da ACSRFR e a Companhia de Teatro dos 
Montes da Senhora ali presentes.

Antes do espectáculo um salutar convívio 
à volta da mesa na Serra das Olelas, que 
reuniu  elementos da ACSRFRetaxo e da 
Companhia de Teatro Amador dos Montes 

da Senhora

22 de ABRIL de 2017 
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 

“MAR DE ILUSÕES”

O nosso bem-haja pelos bons e belos momentos vividos!
Olívia Maria Carmona  

29 de Abril de 2017
Sopas da Boda - Comeres da Nossa Terra

Foi no dia 29 de Abril, último sábado do mês, que este ano os amantes dos “sabores 
da nossa terra” encheram as mesas do salão do edifício da Junta de Freguesia no Retaxo 
para saborearem as “SOPAS DA BODA”.

Como nos anos transactos, os comensais deliciaram-se com a sopa de massa (com carne 
de cabra e chouriço cozido), com a carne guisada com batatas e salada de alface e com o 
arroz doce e as papas de carolo, confecionados no serão anterior e durante o próprio dia 
pelos(as) voluntários(as) de sempre, que mais uma vez não se pouparam a esforços para 
servir com qualidade e distinção.

Como vem sendo tradição a Câmara Municipal de Castelo Branco e o executivo da 
Junta de Freguesia associaram-se ao evento e marcaram presença através do vereador da 
educação, desporto e cultura, Fernando Raposo, que se fez acompanhar pela esposa, e 
tesoureira da Junta de Freguesia Sandra  Fabrício .

 No uso da palavra, José Luís Pires,  Presidente da Direcção da Associação Cultural e 
Social Rancho Folclórico do Retaxo, agradeceu a presença dos responsáveis autárquicos 
e exprimiu a sua satisfação  e reconhecimento pelo empenho e dedicação das dezenas de 
componentes e amigos da ACSRFRetaxo, que continuam a dizer presente sempre que se 
trata  de afirmar o papel da colectividade. 

(continua na pág. 4)
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Água é Vida
FRANCISCO MARTINS AFONSO

Tel. 00351 272 997 329
Tlm. 00351 969 056 400

Estrada Municipal - REPRESA - 6000-620 Retaxo

ZONAUTO, LDA
Reparação, peças e venda de Automóveis

Zona Industrial
Oficina, escritório e stand

Telef. 272329442
6000 - 997 Castelo Branco

FUROS ARTESIANOS

Luís Alberto 
Nunes Belo

Oficina Mecânica Auto
Peças Auto

AGENTE: Tractores, Motoenchadas,
Motocultivadoras, Rossadoras

Agente da Piancho: Viatura s/ carta de condução

Telem. 937025810 - 6000 - 621 Retaxo

Numa breve in-
tervenção, Sandra 
Fabrício, salientou 
o trabalho que a 
ACSRFR tem vindo 
a desenvolver e es-
pecialmente relevou 
o trabalho de todos 
aqueles que com a 
sua disponibilidade 
e o seu trabalho mais 
uma vez tornaram possível a concre-
tização de um evento ao qual as gentes 
se associam de bom grado, já que vai ao 
encontro de recordações da vida de outros 

Fernando Raposo exprimiu a sua 
satisfação por marcar presença na re-
alização deste evento da colectividade 
retaxense, “que continua a brindar os 
seus associados, os seus amigos e outros 
forasteiros” 

Para que o convívio seja relembrado 
por todos aqueles que tiveram o prazer 
de saborear petiscos e usufruir de mo-
mentos únicos de convívio com amigos 
de longa data com quem nem sempre 
é fácil conviver face às vidas de cada 
um, no acto da inscrição/pagamento 
do almoço, foi oferecido a cada comen-

sal uma lembran-
ça personalizada 
com o logótipo da 
ACSRFR e a le-
genda “Comeres 
da Nossa Terra – 
Sopas da Boda”. 

Após o conví-
vio, durante cerca 
de duas horas tive-
mos oportunidade 
de apreciar o tra-
balho do “desfazer 
da feira”, levado a 
cabo pelos mesmos 

que “montaram a tenda”! É preciso 
carolice e gosto para, durante os dois 
ou três dias que antecedem as sopas da 
boda, andar em bolandas com carnes 
e condimentos, com todos aqueles 
tachos e panelas necessários à prepara-
ção e confecção dos pitéus, montarem 
e desmontarem mesas e cadeiras, não 
esquecendo aqueles que nas suas casas 
tomam ao seu cuidado o arroz doce e as 
papas de carolo. São assim aqueles que 
dão vida, aqueles que há 36 anos man-
têm viva a Associação Cultural e Social 
Rancho Folclórico de Retaxo…

João A. Pires Carmona

“Amêndoas da Páscoa”
aos utentes do Centro Social e Paroquial 

de Cebolais de Cima
Cumprindo a tradição, no dia 

13 de Abril, Quinta-feira Santa, a 
Cremilda, a Hermínia e a Olívia 
levaram a ACS Rancho Folclórico 
de Retaxo ao Lar de Idosos do 
Centro Social e Paroquial de Ce-
bolais de Cima, a fim de mais uma 
vez oferecerem a todos os utentes 
do centro de dia e do lar as singelas 
amêndoas da Páscoa.

Este gesto simples e despreten-
sioso, que se mantêm há alguns 
anos, pretende apenas demonstrar 
o nosso carinho para com todos 
aqueles que na sua última fase 
da vida encontram ali o apoio e 
os cuidados que a sua condição 
requer, alguns deles, os mais 
carentes, sempre ávidos de uma 
visita, de um sorriso ou de um 
simples beijo fraterno. 

(sopas da boda - continuação)

tempos e de sabores que nessa altura só nas 
bodas era possível saborear. com eventos 
que proporcionam bons e sãos momentos 
de convívio e boa disposição. 
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 Salão 
 Paula

Cabeleireira
Bairro da Srª. da Guia

Telefone: 272 989884 6000 - 621 RETAXO

Café Paris

Bebidas, Petiscos e Máquina de Diversão

Rua Chão do Madeiro, nº. 12
Telefone: 272997367 - 6000 - 621 Retaxo

de Hugo Daniel Mendes Tavares

Largo do Saibreiro (3 Globos) 13 - 1. Dtº.
6000-107 Castelo Branco telef (fax) 342 565

ANÁLISES CLÍNICAS
TRÊS GLOBOS

REQUALIFICAÇÃO 
DO EDIFICIO SEDE E ALMOÇO 

ANUAL COM OS 
PROPRIETÁRIOS ( 8 de Abril)

No passado dia 8 de Abril, no mesmo dia em que or-
ganizou o tradicional almoço anual de convívio com os 
proprietários dos terrenos que integram a reserva associa-
tiva, a Associação Desportiva de Caça e Pesca de Cebolais 
de Cima viu o Presidente da Câmara Municipal de Castelo 
Branco, Luís Correia, assumir o compromisso de apoiar 
a requalificação do seu edifício sede que, por cedência 
da Junta de Freguesia, ocupará os antigos escritórios da 
Salavessa, Ramos & Belos, Lda.

O almoço contou com a presença de mais de uma cen-
tena de convivas, entre proprietários, familiares e amigos, 
que se deliciaram com os tradicionais guisados de javali e 
veado abatidos em terrenos da reserva. Como nem todos 
são amantes de carnes bravias também foi preparado um 
suculento frango com massa do qual, no fim, apenas so-
bravam os ossos…

João A. Pires Carmona

Associação 
Desportiva de Caça 
e Pesca de Cebolais 

de Cima

NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
E RECREATIVA DE RETAXO

A nossa equipa de Iniciados terminou em 9º lugar a participação no Apuramento do 7º ao 
11º classificado na 2ª fase do Campeonato Distrital da categoria, subindo assim 1 lugar em 
relação à participação na 1ª fase do Campeonato Distrital da categoria. Após esta competição 
iniciamos a participação na Taça AFCB da categoria na qual fomos eliminamos na Covilhã 
pela equipa do GD Mata/AAUBI por 7-2. Para o ano há mais.

 
Já os Seniores conquistaram o 1º troféu da época, foi no  fim de semana de 1 e 2 de Abril 

que na Sertã se disputou a Final Four da Taça de Honra “Carlos Ranito Xistra”, onde a nossa equipa foi a grande ven-
cedora.

Depois de no 1º dia termos vencido a equipa do Carvalhal Formoso por 3-2 e a Casa do Benfica de Oleiros ter der-
rotado o Alcaria por 8-3, no 2º dia foi realizada a grande final entre a nossa equipa e a Casa do Benfica de Oleiros, no 
final sorrimos nós com a vitoria por 2-0 e a conquista do caneco.

Entretanto iniciaram-se os Play-Off da Liga Beiratools onde se irá apurar o Campeão Distrital; nas meias finais 
saíram vencedores a nossa equipa e a Casa do Benfica de Oleiros que venceram as suas eliminatórias contra o Alcaria 
e Penamacorense respectivamente. Já se jogou o 1º jogo da Final, o qual decorreu no nosso Pavilhão e a nossa equipa 
venceu por 7-4; segue-se mais um ou dois jogos ambos em Oleiros e em caso de mais uma vitória da nossa equipa, 
sagramo-nos Campeões.

Esperemos que possamos festejar em breve mais um título e fazer pela primeira vez a dobradinha para as nossas 
cores. 

Na Assembleia Geral do passado dia 31 de Março foram aprovadas as contas do ano Civil de 2016 por unanimidade 
dos presentes.

 Conforme anunciado no número anterior, brevemente haverá eleições para o próximo Biénio 2017/19, as listas 
deverão ser enviadas por email ou correio até ao próximo dia 13 de Maio, sendo que as eleições estão previstas para o 
próximo dia 31 de Maio.

Saudações Desportivas
Fernando Inácio

Presidente da Direcção



Voz de RetaxoPágina 6 MARÇO/ABRIL 2017

Ângelo Carvalho 
dos Santos

Construção 
Civil

Rua dos Fiéis, 11   Telef. 272 989 505
6000 - 621 RETAXO

Café “O Retiro”
Agente: Totoloto - Totobola - Totogolo 

e Lotaria Instantânea; 
Máquina 

de Diversão 
Bebidas e Petiscos

Rua 1º. de Dezembro, 26
Telef. 272989393 - 6000- 621 Retaxo

PaDaria
CANELAS & COELHO, Ldª.

Fabrico de Pão e Bolos Regionais

Contactos: 272989560 / 966101 270 / 963607590
6030-111 Amarelos / Sarnadas de Ródão

V Passeio 
de Motorizadas dos 

“Andorinhas do 
Pônsul” – 28 de Maio

O passeio anual de motorizadas organizado pelos An-
dorinhas do Pônsul já conta com a 5º edição, evento que 
tem crescido em número de participantes, pelo que este 
ano contamos ter ainda mais. 

O passeio turístico que se realiza no próximo dia 28 de 
Maio de 2017 será um evento de convívio para os aman-
tes das 2 rodas, sem exceção, uma vez que participam no 
evento motas de várias cilindradas desde as mais antigas, 
anos 50/60, até às mais recentes, porque o que importa é 
o convívio. A saída para o passeio será do Restaurante o 
Palheiro em Cebolais de Cima com paragem em Santo 
André das Tojeiras para um reforço alimentar ( Bucha ) e 
voltando depois para o Centro de Convívio de Retaxo para  
o almoço convívio.

 Pelos ANDORINHAS DO PÔNSUL
Pakito

III almoço convívio da 
“MALTA de 1950”

No domingo, 4 de Junho de 2017, “a malta de 1950” 
voltará a reunir-se num almoço convívio que decorrerá no 
restaurante da Serra das Olelas, a partir das 13.00 horas. 

Digerido o almoço e contadas e ouvidas as histórias de 
cada um, de ontem e de hoje, a partir das 18.00 horas será 
servido um lanche ajantarado, prelúdio para o partir do 
bolo que encerrará a festa. 

Associação Filarmónica Retaxense
9 de Abril de 2017 – Concerto de Páscoa

Foi através do seu Pre-
sidente Domingos Belo e 
apenas no dia anterior e 
porque ambos nos encontrá-
mos no almoço anual com os 
proprietários levado a cabo 

pela Associação Desportiva 
de Caça e Pesca de Cebolais 
de Cima, que soubemos 
da realização do Concerto 
de Páscoa da Associação 
Filarmónica Retaxense. Ali 

prometemos não faltar e lá 
estivemos, acompanhados 
por mais meia centena de 
pessoas que souberam do 
evento e quiseram saborear 
aquela quase hora e meia de 
boa música.

Dizem os conhecedores 
dos assuntos da pauta, que 
a Filarmónica Retaxense, 
hoje dirigida pelo Maestro 
Bruno Cândido do Conser-
vatório de Castelo Branco 
e constituída na sua maior 
parte por alunos do Con-
servatório, é actualmente 
um alfobre de artistas em 
formação e daí que atinja 
performances só possíveis 
com quem sabe o que faz e 

que ainda por cima gosta, se 
delicia, procurando deliciar 
os ouvintes com os sons que 
faz ecoar dos instrumentos 
que toca.

Foi pena que a divul-
gação do concerto daquela 
tarde de sábado, 9 de Abril, 
não tivesse chegado ao co-
nhecimento de mais gente, 
porque seguramente que a 
assistência teria sido outra. 
E temos a certeza que os 
artistas gostariam de ter 
visto a plateia cheia, de ter 
ouvido ainda mais palmas 
do que aquelas com que 
foram brindados no fim da 
actuação!

João A. Pires Carmona

Convívio de “OS JOSÉS”
Os Josés de Retaxo, tal como 
vendo habitual de há muitos 
anos a esta parte, realizaram 
o seu convívio anual, con-
vívio este, que teve lugar 
dia 25 de Março, no Centro 
de Convívio de Retaxo, 
fazendo parte do programa 
o pequeno-almoço, almoço 
e jantar, marcando também 
presença o nosso Cónego 
José da Costa (que se juntou 
aos participantes no jantar). 
Perto de duas dezenas e meia 
foi o número de partici-
pantes, que contaram com 
a colaboração de António 
“Ripas” (o cozinheiro) e 
Francisco Martins (o acor-
deonista de serviço).
Para além desta parte gas-
tronómica, houve ainda a 
“arruada” por todos os cafés 
de Retaxo.

O dia não terminou sem que 
todos ficassem a conhecer 
a comissão que em 2018 
manterá a tradição, cons-
tituída por José António 

Piçarra, José Carmona, 
José Manuel Martins, José 
Arnaldo Caramelo e José 
Manuel Neves.
Este ano a responsabilidade 

de organizar o evento coube 
a José Moura, José Alberto, 
José Manuel Barata e José 
Reis

José Luís 
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Espingardaria

M. Silva
de Manuel dos Santos da Silva

msilva.espingardaria@gmail.com

Rua J.A. Morão n. 22, Loja 2 telef/Fax 272 341503 
6000-237 Castelo Branco

  MÁRMORES 
            E 
  GRANITOS

Zona Industrial, Rua G Lote H-5
Apartado 1114
6000-997 CASTELO BRANCO
ramalheiro.e.viegas.lda@gmail.com

Telem. 93 388 28 76
Telem. 96 691 84 13
Telem. 96 691 84 11
Telefone. 272 346 185

Construção Civil e Arte Funerária
Exposição: Rua Ruivo Godinho, 33

6000-500 Cebolais de Cima
Tlm. +(351) 96 425 06 26

António Martins

info@adegadoaltotejo.com
www.adegadoaltotejo.com

3 de Junho –Convívio 
Sportinguista 

de Retaxo e Cebolais

3 de Junho – XVIII Convívio 
Benfiquista de Retaxo

- 26 de Fevereiro - Maria de Lurdes Lopes Martins, 87 
anos, residente em Retaxo;

- 2 de Março - Luís Francisco Fontelas de Oliveira, 51 
anos, residente em Retaxo;

- 3 de Março - Joaquim Sobreira Dias Martinho, 72 
anos,residente em Cebolais de Cima;

- 3 de Março - Gracilda Martins Antunes, 82 anos, 
residente em Represa;

- 13 de Março - José Ribeiro dos Santos, 90 anos, resi-
dente em Cebolais de Cima;

- 21 deMarço - Maria da Luz Rodrigues Santos, 81 
anos,residente em Retaxo;

- 25 de Março - Amélia Duarte Rodrigues, 88 anos, 
residente em Cebolais de Cima;

- 3 de Abril - Artur Maria da Cruz, 71 anos, residente 
em Cebolais de Cima;

- 12 de Abril - Jorge Manuel Bicho Correia, 68 anos, 
residente em Retaxo;

- 15 de Abril - Fernando Rodrigues Afonso, 87 anos, 
residente em Retaxo

SENTIDAS  CONDOLÊNCIAS DA ACSRFRetaxo 
A SEUS FAMILIARES E AMIGOS

Necrologia
ANTóNIO JOÃO

Tinha nascido em Alma-
ceda, mas casou e viveu sem-
pre em Cebolais de Baixo.

Era uma pessoa simples, 
amigo do seu amigo, prestável 
e que gostava de conviver 
(muitas vezes o tivemos 
entre nós, acompanhado da 
sua esposa, nas iniciativas da 
ACSRFR).

Os últimos meses foram 
de grande sofrimento, sofri-
mento este que culminou com o seu falecimento no dia 
31 de Março último, na Unidade da Dor no Fundão.

A sua doença foi vivida, e sofrida, pelos seus familiares, 
entre os quais a sua filha Hermínia (nossa colega na Asso-
ciação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo).

O António João foi a sepultar no dia 1 de Abril, no 
cemitério de Cebolais de Baixo, acompanhado de muitas 
pessoas que fizeram questão de lhe prestar uma última 
homenagem e dar um pouco de conforto à família.

Que a sua alma descanse em paz, e que todos os fa-
miliares tenham a força suficiente para suportar a dor 
da perda.

José Luís Pires
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Breves

Indústria Futebol Clube Cebolense 
(IFCC) 

festejou o seu 73º Aniversário
No sábado, 19 de Março, cerca de duas centenas de sócios e 

simpatizantes participaram no jantar comemorativo do aniversário 
da agremiação, momento que foi aproveitado para uma pequena ho-
menagem a quatro elementos da atual direção que já fazem parte do 
clube há vários anos, António Faustino, Gilberto, Manuel Antunes 
e José Vinagre.

Após o partir do bolo e dos parabéns ao clube, a noite terminou com 
a atuação do Grupo de teatro “Váatão” com a peça “O Postigo”.

PARABÉNS E LONGA VIDA, IFCC!

Comissão de Festas de Retaxo e Represa/ 2017
Circular

Peditório dos Festejos/Pagamento da Festa
 Caro natural, residente e  amigo de Retaxo e Represa
 Vai a Comissão de Festas, este ano da responsabilidade da Associação Cultural e Social 

Rancho Folclórico de Retaxo, efetuar (logo que possível) o peditório para ajuda às despesas 
com os festejos.

É importante contar com a disponibilidade/contributo de todos os que são naturais, residentes 
ou amigos, atendendo a que os festejos são para todos e visam manter a tradição.

 Pode desde já, e se assim o entender, efectuar a respectiva entrega na sede da nossa Asso-
ciação, ou através do nib:0010.0000.1216945000177/ BPI, ou se optar apenas pelo pagamento 
da festa num dos dias dos festejos ( da Represa ou do Retaxo) na Quermesse

Informamos ainda, de que os nomes (e apenas os nomes, e não o valor do contributo) dos 
que venham a contribuir monetariamente serão publicados no Jornal Voz de Retaxo (desde 
que não manifestem vontade em contrário).

 O contributo de todos é importante.
 Desde já o nosso antecipado bem- haja. 

A Comissão de Festas/ ACSRFRetaxo

Grupo de Trabalhos 
Tradicionais

Dando continuidade aos objectivos a que nos 
propusemos, semanalmente temo-nos reunido, 
para a realização de artigos úteis, com técnicas 
e materiais tradicionais, que temos vindo a di-
versificar, proporcionando grande satisfação às 
intervenientes.

Quer partilhar seus conhecimentos, experi-
mentar novos conhecimentos, passar 2 horas por 
semana de boa disposição? Junte-se a nós!

Olívia Maria Carmona


