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Em mais um número, o VOZ DE 
RETAXO  mostra e afirma a vitalidade, 
o dinamismo,  da Associação Cultural e 
Social Rancho Folcórico de Retaxo, o seu 
trabalho colectivo em prol da freguesia e 
das suas gentes, as actividades ou eventos 
daqueles que querem aparecer nestas 
páginas, mostrar que estão vivos e que 
gostam de viver...

Além das portas abertas nas tardes 
de qualquer dia da semana, onde há 
sempre alguém disponível para ouvir, 
ajudar ou aconselhar sobre qualquer ne-
cessidade ou dúvida em questões básicas 
que surgem na vida de cada um, com a 
Primavera o rancho inicia a preparação 
do reportório que já no Verão levará por 
esse país fora, divulgando gratuitamente 
e num processo de intercâmbio, trajes, 
modas e cantares da terra.

Sopas da Boda, Curso de Aplicação 
de Produtos Fitofarmacêuticos com 
Equipamentos de Pulverização Manual, 
Trabalhos Tradicionais, Encontro Nacio-
nal de Folclore,  distribuição mensal de 
alimentos do Banco Alimentar contra a 
fome a famílias carenciadas e Cânticos de 
Natal, têm sido actividades fixas a juntar 
às actuações do Rancho por esse país fora 
e a que este ano se juntam a organização 
das Festas da Represa, de Nª. Senhora de 
Belém e de Nª. Senhora da Guia.

Hoje e sempre nos seus quase 36 
anos de existência, sempre a Associação 
Cultural e Social Rancho Folclórico de 
Retaxo, os seus órgãos directivos, os seus 
associados e amigos, têm trabalhado para 
a freguesia e suas gentes!

João A. Pires Carmona
P.S. o autor não segue o novo acordo ortográ-

fico (NAO)

RETAXO
18,19,20 e 21 de AGOSTO – festas em honra de Nª. Senhora de Belém

8,9 e 10 de SETEMBRO – festas em honra de Nª. Senhora  da Guia

Sem público não há festas!
Esperamos por TI, mas… trás outro amigo também!

Agenda de Actividades 
de JULHO e AGOSTO

- 1 de Julho - 34 º Encontro Nacional de Folclore (Retaxo);
- 8 de Julho – Participação no Festival de Folclore de Chelo/Penacova;
- 16 de Julho - Participação no Festival de Folclore de Leomil/ Moimenta da Beira;
- 29 de Julho - Participação no Festival de Folclore de Pampilhosa do Botão/ Mealhada;
- 18,19,20 e 21 de Agosto – Festejos em honra de Nª. Senhora de Belém;
- Formação em Fito Farmacêuticos/ 25 horas/ horário pós laboral (inscrições a decorrer na sede);
- Formações Modulares Certificadas/ financiadas (direito ao subsídio de alimentação)/horário pós laboral/ 
  (inscrições a decorrer na sede);
- 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;
- Edição de mais um nº do Jornal Voz de Retaxo.

Dia 1 de Julho 

“Encontro Nacional 
de Folclore , no palco 
da Senhora da Guia”
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CANTINHO 
DA POESIA Espaço dos Nossos Associados

Aniversariantes de Maio e Junho

Nota da Redacção

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.

MAiO

Manuel Alfredo Rocha Garcia

Paula Cristina Correia Leitão

Carlos Alberto Duque Ribeiro

Maria de Fátima Rodrigues M. M. G. Marques

João Manuel Ribeiro Lourenço

Celma de Lassalete do Carmo Nogueira

Sílvia Alexandra Ribeiro Antunes

João do Nascimento Mota

Adélia Ramos Faustino

Joana Alexandra F. P. Ferro Rodrigues

Cremilda Martins de Oliveira

JUNHO

Joaquim Valente Boavida

João Alberto Pires Carmona

Mabel Maria Lourenço M. F. Mendes

José Pires

João Pedro Pires Goulão

João Alberto Ferro Nunes Afonso

António Ribeiro Belo

José Manuel Valente Cardoso

Paula Cristina Nunes Gomes

Ludovina Maria R. F, Pires Belo

Sara Cláudia Ribeiro L. Santos

João Duarte Oliveira

   I
De novo de avião comecei a andar
Quando à Guiné cheguei
Era muito bom andar pelo ar
De barco aqui também andei
 
   II
De barco aqui também andei
De um lado para o outro me mudar
Pelo chão muito pouco caminhei
Era de barco e também voar

   III
Era de barco e também voar
Pelo chão saía a meia noite
Ao local de combate 5 horas chegar
Era quase todos os dias nosso mote

   IV
Era quase todos os dias nosso mote
Aqui nós muito vir a sofrer
Alguns companheiros com pouca sorte
Nesta guerra vinham a falecer

   V
Nesta guerra vinham a falecer
A toda a hora ou minuto podia acontecer
Connosco a derradeira morte vinha ter
Com alguns colegas isto eu ver
                                                                                                                               
   VI
Com alguns colegas isto eu ver
Às vezes muito isto acontecer
Na limpeza das armas morrer
De um momento para o outro desfalecer 

   VII
De um momento para o outro desfalecer
Era assim que um colega morria
Deixou de connosco combater
Para debaixo do chão ele ia

   VIII
Para debaixo do chão ele ia
Era nesta guerra a nossa sina
Muito combater e pouco se comia
Por vezes morrer com uma mina

   IX
Por vezes morrer com uma mina
De Dakota e helicóptero percorrer
Era nesta guerra a nossa sina
Muitas perigosas viagens fazer

   X
Muitas perigosas viagens fazer
Perigosas viagens eram estas
Aqui havia viagens a valer
Estas bombas não eram de festas

Alberto José Pires Afonso

Caro associado
 
Sem receitas a nossa Associação não conse-

guirá pagar as  despesas a  que as suas activi-
dades obrigam, não poderá ter as suas portas 
abertas.

NÃO SE ESQUEÇA DE PAGAR AS SUAS 
QUOTAS!

 FAZ-TE SÓCIO! (apenas 12 euros por ano)  
Inscreve-te na nossa Associação!

Festas de Retaxo 2017
Sem a habitual disponibilidade e contributo de todos os naturais, residentes e amigos,  

não seria possível manter a tradição da realização das Festas de Nª. Srª. de Belém e de Nª. 

Srª. da Guia, por isso CONTAMOS CONTIGO!

O contributo pode ser depositado na conta da Associação, no BPI ( NIB 

0010.0000.1216.9450.0017.7 ), entregue na sede ou, nos dias dos festejos, na Quermesse. 

O nosso antecipado bem- haja!

ACSRFRetaxo
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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

FESTAS DA REPRESA – 3 de Junho
Conforme rezava o programa, pelo fim da tarde de 

sábado, 3 de Junho, a Filarmónica Retaxense inicou a 
ARRUADA que terminou no recinto da festa com um 
concerto que deliciou aqueles que puderam desfrutar 
da sua actuação. O nosso bem-haja a todos os músi-
cos da banda e ao seu Presidente Domigos Belo, por 
durante cerca de uma hora terem animado as ruas da 
Represa e seus moradores chamando-os à festa.

Nessa altura já os CAVAQUINHOS DA COVA 
DA BEIRA haviam deliciado os festeiros com os seus 
sons, modas e cantares que acompanharam o frango 

assado, as febras e as sandes recheadas que faziam o 
seu papel aconchegando espírito e corpos daqueles 
que quiseram ver como era a festa. Para ajudar ao 
ambiente até nem faltaram os adeptos benfiquistas 
que, desde manhã reunidos em convívio para festejar 
as suas vitórias, ali foram terminar o seu convívio 
juntando outros à sua festa. 

Já noite dentro entrou no palco a organista Patrícia 
Marques que ali esteve até de madrugada, ajudando à 
festa de todos aqueles que com o seu espírito folgazão 
dançavam, comiam, bebiam e conviviam!
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ZONAUTO, LDA
Reparação, peças e venda de Automóveis

Zona Industrial
Oficina, escritório e stand

Telef. 272329442
6000 - 997 Castelo Branco

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

Rancho Folclórico de Retaxo 
EVENTOS e ACTIVIDADES

Apesar do vento forte, 
a noite esteve agradável 
e as gentes de Retaxo, 
de Cebolais, da Represa, 
… marcaram presença da 
forma habitual. Com os 
autocarros dos grupos estra-
tegicamente parqueados à 
volta da Capela de Nª. Srª. da 
Guia, tapando o vento norte 
e com isso protegendo o 
palco e recinto, o Festival de 
Folclore de 2017 decorreu 
de uma forma entusiástica 
derivado da qualidade das 
exibições proporcionadas 
pelos ranchos folclóricos da 
Pampilhosa do Botão (Me-
alhada), d’As Paliteiras do 
Chelo (Penacova), de Retaxo 
e da Casa do Povo de Leomil 
(Moimenta da Beira).

Além das suas dan-
ças e cantares, os ranchos 
convidados apresentaram 
quadros vivos da etnografia 
local, numa manifestação 
cultural que apraz registar 
e que seguramente desper-
taram a curiosidade e gosto 
da assistência, que brindou 
as exibições com fartos e 
demorados aplausos.

Apesar do esforço, dos 
trabalhos e das canseiras 
que planear, organizar e 
promover um evento destes 
exige, no fim fica a agradá-
vel sensação de que vale a 
pena continuar. Mas tudo 
seria mais fácil se o Rancho 
Folcórico de Retaxo não 
tivesse que andar, ano após 
ano e evento após evento, 
com panelas, tachos e manti-
mentos às costas por forma a 
minimizar custos e propor-
cionar recepções condignas 
aos grupos visitantes. 

XXXIV Encontro Nacional de Folclore de Retaxo - sábado, 1 de Julho de 2017
“… Em 33 edições deste evento, nunca tivemos uma em que o nosso Rancho Folclórico estivesse envolto num am-

biente de tristeza como o que atravessamos, mas, a responsabilidade, e também em memória de quem partiu, vamos 
continuar a trilhar o nosso caminho.

 Amanhã, e bem lá no alto, todos os Amigos que já partiram, e que estiveram ligados ao Rancho Folclórico 
de Retaxo, serão luzes a brilhar!...”

José Luís Pires

as paliteiras (profissão em extinção)

CURSO DE APLICAÇÃO 
DE PRODUTOS 

FITOFARMACÊUTICOS 
MAIO de 2017

Entre 4 e 10 de Maio, na sede da ACSRFRetaxo decor-
reu o Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 
(módulo de 25 horas) ministrado por docentes/técnicos do 
Centro Qualifica – ETP SICÓ.

Inscreveram-se 15 formandos que ao longo do curso 
tiveram oportunidade de teórica e práticamente ficarem 
habilitados à aplicação daqueles produtos por um período 
de 10 anos.

Assinalando o fim do curso, a habilitação e as horas de 
convívio, no dia 10 formandos e professores reuniram-se em 
jantar convívio no restaurante Ramalhete, na Represa.
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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

Grupo de Trabalhos Tradicionais
Dando continuidade aos 

objectivos a que nos pro-
pusemos, semanalmente, 
continuámos a reunir-nos 
na sede da Associação e nes-
te jornal podemos publicar 
fotografia que mostra alguns 
dos nossos trabalhos.

Quer partilhar seus co-
nhecimentos, experimentar 
novos conhecimentos, pas-
sar 2 horas por semana de 
boa disposição? Junte-se 
a nós!

As inscrições estão aber-
tas e retomaremos os traba-
lhos a partir de meados de 
Setembro.

Olívia Maria Carmona

Água é Vida
FRANCISCO MARTINS AFONSO

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

Estrada Municipal - REPRESA - 6000-620 Retaxo

FUROS ARTESIANOS

CURSOS A MiNiSTRAR NA ACSRFRetaxo em parceria com o Centro Qualifica – ETPSiCÓ
- Se te interessa, inscreve-te na sede da Associação a fim de podermos organizar o seu funcionamento
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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

VI Caminhada do Centro 
Social e Paroquial 

de Cebolais de Cima

No dia 3 de Junho, dia 
em que houve a festa da 
Represa, o convívio dos 
benfiquistas de Retaxo e o 
convívio dos sportinguis-
tas de Cebolais e Retaxo, 
também o Centro Social 
e Paroquial de Cebolais 
de Cima realizou a sua 
VI Caminhada, ligando o 
Lar de Idosos de Cebolais 
à Associação Recreativa e 
Cultural do Valongo. 

Contaram-nos que foram 
mais de 100 aqueles que 
aproveitaram mais uma boa 
iniciativa para cultivar VIDA 
SÃ EM CORPO SÃO!

A ACSRFRetaxo para-
beniza os organizadores e 
formula votos para que estes 
e outros eventos continuem 
a animar as nossas terras em 
prol da saúde, bem-estar e 
diversão e são convívio entre 
as gentes. 

Em 1995 um grupo de 
Carlos juntou-se, e deu inicio 
a um convívio que ainda 
hoje se mantêm. Passados 
22 anos, e ano após ano, a 
amizade e a camaradagem 
continuam a ser apanágio.

Dia 27 de Maio, nas 
instalações do Carlos Du-
que, 9 participantes (já que, 
e desde sempre, o grupo 
nunca foi muito numeroso) 
almoçaram e lancharam, 
após na véspera alguns terem 
procedido aos preparativos 
da “ementa”.

Após o almoço, e para que 
a digestão possa ser feita, é 
dada uma volta pela aldeia, 
toma-se o café, o digestivo 
ou outra (s) bebida (s), e 
regressa-se para “a segunda 
parte” (o lanche ajantarado). 

22º Convívio de Os Carlos

Se há quem não necessite de 
se deslocar (os que residem 
em Retaxo), ou quem tenha 
que percorrer pequenas dis-
tâncias (Cebolais de Cima e 
Castelo Branco), há quem 

venha de Lisboa e diz “pre-
sente” ano após ano.

Em 2017 a comissão 
organizadora foi constituída 
por Carlos Cabrito e Carlos 
Baltazar, para 2018 cabe 

a Carlos Santos e Carlos 
Antunes realizar a 23ª edição 
do convívio, que tem lugar 
sempre no último sábado do 
mês de Maio

José Luís Pires

Convívio dos Joões
18 Joões participaram 

em mais um convívio nos 
dias 23 e 24 de Junho, dois 
dias em que a animação e os 
comes e bebes imperaram.

No dia 23, houve a ha-
bitual sardinhada, e no dia 
seguinte, sábado, o convívio 
continuou com o pequeno-
almoço, a que se seguiu mais 
tarde o almoço, finalizado, 
a ao final da tarde, com um 
lanche.

A Quinta do Carreto foi 

mais uma vez o local esco-
lhido, e a comissão deste 
ano foi constituída por João 
Carreto, João Carmona e 
João Duque

José Luís

No domingo, 4 de Junho de 
2017, a partir das 12.30 horas, 
“a malta de 1950” começou a 
reunir-se no restaurante Quinta 
das Olelas. 

Desta vez foram 35 os 
convivas e além dos “compa-
nheiros” dos aniversariantes 
não podemos deixar de registar 
que outros amigos quiseram 
associar-se e juntar-se a nós, 
saborear amizades e camara-
dagens, contar também as suas 
estórias comuns. 

Os aperitivos abriram os 
apetites, a ementa que se seguiu 
agradou tanto que pelas 16.30 
ainda estávamos sentados à 
volta da mesa. Alguns fizeram 
depois um intervalo para ir 
dar de comer às galinhas ou às 
cabras, “tratar do ganau” como 
dizemos na gíria, mas pelas 
19.00 já todos estavam com 
vontade de partilhar histórias e 
vontade de saborear os acepipes 
que antecederam o partir do 
bolo e os PARABÉNS a você.

E todos prometeram vol-
tar para o ano e trazer outros 
amigos!

João A. Pires Carmona

III almoço convívio da “MALTA de 1950”
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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

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

António Martins

info@adegadoaltotejo.com
www.adegadoaltotejo.com

João Simões Lourenço, 
o AMIGO que partiu 

sem se despedir!
 

Uma pessoa educada, 
Amigo do seu Amigo!

Uma família muito ligada 
à ACS Rancho Folclórico de 
Retaxo, em que a sua filha Tâ-
nia Lourenço (actual tesou-
reira da direcção) ingressou 
aos 6 anos de idade, em que 
a sua esposa Maria tem sido 
também uma das nossas ao 
longo destes anos, e em que 
o Fábio (seu genro) é o vice-
presidente da direcção.

A vida é muito injusta, 
demasiado injusta!

O João Lourenço deixou-nos, aos 64 anos de idade, 
de forma repentina e a fazer uma das coisas que muito 
gostava: a pescar!

Que mais poderei dizer? Que perdi um AMIGO! Um 
AMIGO (e não um conhecido) de muitos e bons anos.

Não é fácil escrever estes textos, pois, não sabemos 
muito bem o que dizer, e tanto haveria para dizer.

O João partiu, e Deus tem junto a si mais uma pessoa 
boa.

Não haverá mais pesca, mais caça, mais convívio 
e a sua frase habitual: quando precisares de alguma 
coisa, é só dizer!

A nossa família (a da ACS Rancho Folclórico de 
Retaxo) fica ainda mais pobre (nestes últimos tempos 
vimos partir dois dos nossos, o Tomé e o João, e a sua 
ficou sem o seu pilar.

Até ao final dos meus dias, nunca me esquecerei 
das nossas conversas, da tua colaboração e de que te 
considerava como se fosses um familiar.

Partiste fisicamente, mas não do coração, e do da 
minha família.

Tu não morreste mas apenas partiste antes de nós!
Recebe um abraço forte lá no lugar onde estás!
Até um dia grande AMIGO!

José Luís 

O Tomé está no céu a tocar o seu acordeão!
António Martins Tomé era um dos nossos, do Rancho Folclórico de Retaxo, e contava 

75 anos de idade.
O toque do seu acordeão ecoou por muitos Festivais/Encontros de Folclore pelo País 

fora.
Surgiu-lhe, há algum tempo, a terrível doença, e, apesar de todos os tratamentos, não 

conseguiu vencer a batalha.
Viveu muitos anos em Retaxo, numa primeira fase da sua vida com os filhos pequenos e a 

sua primeira esposa. Mais tarde regressou, aqui se fixou definitivamente, voltou a casar, e desse 
matrimónio nasceu o Bruno. Pelo meio, o falecimento trágico do seu filho João Tomé!

Foi um grande animador, anos e anos, da Adega do Motel da Represa, trabalhou numa 
empresa de madeiras, reformou-se, e vivia a sua vida de forma tranquila.

Fez parte da Filarmónica Retaxense, e, depois de sair desta colectividade, passou a integrar 
o nosso Rancho Folclórico.

Sempre afável e bem disposto, tinha sempre uma palavra de conforto e ânimo para quem delas necessitava. 
O Rancho Folclórico de Retaxo e a Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo ficam mais pobres, 

e a sua família perdeu um ente querido.
Até um dia Tomé!

José Luís

NECROLOGIA

- Maria da Piedade Nunes Carmona, 79 
anos, dia 03 de Maio, residente em Cebolais 
de Cima;

- Rosa Pires Antunes, 76 anos, dia 11 de 
Maio, residente em Cebolais de Cima;

- Ilda Mendes Martins, 81 anos, dia 24 de 
Maio, residente em Cebolais de Cima;

- António Belo Martins, 78 anos, dia 06 de 
Junho, residente em Cebolais de Cima;

- Ludovina Maria Ribeiro, 78 anos, dia 06 
de Junho, residente em Cebolais de Cima;

- António Martins Tomé, 75 anos, dia 19 de 
Junho, residente em Retaxo;

- João Simões Lourenço, 64 anos, dia 25 de 
Junho, residente em Retaxo

SENTIDAS  CONDOLÊNCIAS 
DA ACSRFRetaxo A SEUS FAMILIARES 

E AMIGOS

Conforme anunciado 
no número anterior a nossa 
equipa Senior encontrava-
se a disputar a Final dos 
Play-Off da Liga Beiratools 
de onde sairia o Campeão 
Distrital, e foi após o 3º jogo 
disputado em Oleiros que 
a nossa equipa venceu e se 
tornou, mais uma vez, Cam-
peão Distrital. No dia 6 de 
Maio disputou-se o 2º jogo 
e a equipa da CB de Oleiros 
venceu por 4-2 empatando a 
eliminatória e obrigando a 
um 3º jogo que se disputou 
no dia 13 de Maio onde a 
nossa equipa foi mais forte 
e venceu por claros 7-1. Com 
este desfecho a nossa equipa 
garantiu a possibilidade de 
participar na II Divisão Na-
cional de Futsal na próxima 
época desportiva. Fizemos a 
“dobradinha”, feito inédito 
na nossa Associação, que 
pela 1ª vez conquistou no 
escalão Senior, no mesmo 
ano, a Taça de Honra e o 
Campeonato Distrital. Para-
béns a todos os que fizeram 
parte desta conquista.

Terminada mais uma 
época desportiva a nossa 
Associação quer agradecer 

NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DE RETAXO

Campeões, Campeões, 
Campeões!

a todos os Jogadores, Trei-
nadores, Diretores, Órgãos 
Socias e Adeptos a dedicação 
e o apoio que deram durante 
a época toda, o qual foi 
fundamental para atingir 
os objetivos.

No passado dia 16 de 
Junho realizaram as elei-
ções para o próximo Biénio 
2017/19 e venceu a única 
lista que se apresentou às 
mesmas, sendo que a nossa 
Associação é liderada neste 
momento pelo João Pedro 

Nunes Belo.
Dia 17 de Junho foi dia 

de festa, convívio de toda a 
família da nossa Associação, 
onde não faltou comida e 
bebida durante o dia inteiro, 
após o almoço foram entre-
gues as Faixas de Campeões 
e Taça de Campeão à nossa 
equipa Sénior, com a presen-
ça do Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de 
Castelo Branco, muitos 
Vereadores da mesma Câ-
mara, Presidente da Junta 

de Freguesia de Cebolais 
de Cima e Retaxo, Patroci-
nador da Liga Beiratools e 
diversos jornalistas. Por fim 
realizou-se um jogo de Ve-
teranos da Freguesia contra 
os Veteranos do Sporting 
Clube de Portugal com o 
resultado final a ficar em 
4-3 para os forasteiros.

Saudações Desportivas
Fernando Inácio

Presidente da Direcção
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Proteja a floresta mas também 
a sua, as nossas casas!

Leia os conselhos e cuidados abaixo!
(à volta da sua casa, deverá providenciar uma faixa de protecção de 50 metros)

29 e 30 de JULHO 
VII Feira “Maravilhas 

da Doçaria”
(Cebolais de Cima e Retaxo esperam por ti e pelos teus 

amigos)

CONGRATULAR E SUGERIR
CONGRATULAR é sempre agradável, SUGERIR ou ALERTAR é apenas tentar ajudar naquilo que nos 
parece seria adequado! 
Se congratulamos a Autarquia e a Junta pelos trabalhos de renovação de ruas e colocação de vedações de 
protecção de taludes (Rua da Fonte Nova)

alertamos para  idêntica necessidade na Avenida 25 de Abril (início da Rapoula, em frente ao velho lagar)

Espaço  LATADA  - sala de visitas de Cebolais!
Derivado da sua coexistência com a Casa Mortuária, o espaço Latada tornou-se, talvez sem o querer, numa 
sala de visitas de Cebolais, daí que importe que tenhamos orgulho no mesmo, que o consideremos também 
como a nossa sala de visitas!
Bem sabemos que há obras planeadas, que há projectos em cima de secretárias e estiradores – seguramente 
que muitos munícipes também gostariam de dar uma mirada, de dar uma opinião, mas bem sabemos que 
os poderes gostam de decidir sozinhos, não gostam de opiniões, querem os louros todos para eles! – mas 
enquanto não forem concretizados, há que, como bem diz o povo, MOSTRAR AS APARÊNCIAS!
No último número congratulámo-nos com a limpeza que o Domingos Belo, Secretário da Junta da União de 
Freguesias, conseguira que a Protecção Civil ali efectuasse. Hoje e através da foto que juntamos, mostramos 
que a Protecção Civil tem de intervir de novo!
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