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Editorial
Nascido em Retaxo mas desde tenra idade vivendo em Cebolais, com pais naturais
um de Retaxo e o outro de Cebolais, com os avós maternos vivendo em Retaxo e os avós
paternos em Cebolais de Cima, na nossa casa sempre Cebolais e Retaxo foram ambas a
nossa aldeia, tendo o avô materno sido Presidente da Junta de Freguesia de Retaxo.
Na nossa casa foi muitas vezes conversa familiar o facto de no Retaxo não faltar
água nos chafarizes nos anos 50 e 60 e ainda por cima ser servido por estrada asfaltada
desde a Represa, enquanto os Cebolais, pese todo o peso económico que a fulgurante
indústria têxtil daqueles anos pesava na economia do país, todos os Verões vivia carência de água nos chafarizes e a estrada que liga à EN 18 continuava no seu macadame
incómodo para os condutores e passageiros que se aventuravam na sua utilização. Não
posso precisar mas seguramente que já os anos 60 íam adiantados, quando a água em
abundância – tanta que até escalões mínimos de consumo passou a haver! – e o alcatrão
negro atapetaram a estrada.
Escolas sempre houve e os anos 60 trouxeram o INFANTÁRIO, instituição de que
a franja operária da população bem necessitava para deixar os filhos durante a jornada
de trabalho.
Os anos 80 trouxeram os adventos da nova Europa e da prosperidade sem trabalhar, a
necessidade de, para os ricos continuarem a viver acima das possibilidades, exportarem
para países baratos as indústrias que tanto bem-estar e desenvolvimento garantiram às
populações. Mas era necessário baixar os ordenados e naquelas outras terras “a desenvolver”, para salário uma malga de arroz é o bastante! Claro que também para Cebolais
as consequências foram terríveis e os 1200 operários daqueles anos resumem-se agora
a pouco mais de 30, na única fábrica têxtil e numa fábrica de transformação de carnes,
porque entretanto quase todas as empresas foram obrigadas a encerrar as portas.
A sorte das gerações mais novas foi a visão de autarcas que transformaram a vizinha
Castelo Branco e ali criaram condições para o estabelecimento de empresas comerciais
e industriais que absorvem mão-de-obra, garantem emprego.
Mas, talvez devido à “evolução” que expusemos, também porque o povo é sereno, e
porque e apesar de tudo a trilogia Fado, Futebol e Fátima tem a sua continuação assegurada no Futebol, Fátima e TV’s, as gentes continuam absortas, amorfas, confiantes
que agora e sempre e mais uma vez, alguém não se esquecerá delas.
Não pode haver engano maior, contudo! Porque se esquecem mesmo!
Por isso, enquanto outras terras – e só nos referimos a aldeias ou vilas, algumas bem
próximas e com menos habitantes que Cebolais e Retaxo! – se viram contempladas
com reordenamentos e requalificações de qualidade, com imaginação e vontade de criar
condições de viver e de lazer, Cebolais e Retaxo, talvez mais especialmente Cebolais,
continuam esquecidos de Presidentes e Técnicos e como tal sem um local aprazível
que gostemos de ver, de saborear, de desfrutar. Será que isso vai acontecer no espaço
LATADA? Ou poderemos esperar… sentados!? (em fotos mostramos como ficou após
as demolições dos edifícios e como está agora…)
Em conversa informal onde apresentei os mesmos queixumes, referiu o actual Presidente da Câmara o enorme investimento em curso com o “MUSEU DA CORGA” no
âmbito do “Projecto Lançadeira”, museu que tanto quanto sabemos fará perdurar o que
foi e a importância da indústria têxtil em Cebolais. É um facto esse investimento em
curso e não haverá ninguém que o conteste mas, que benefícios directos, de bem-estar,
de viver num local agradável, trará aos fregueses de Cebolais? Os Cebolenses merecem
uma aldeia com qualidade! Porque não são ouvidos nos seus desejos?
João A. Pires Carmona
P.S. o autor não segue o NAO
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Albano Pereira Leitão,
Unipessoal Lda.

em 4 de Setembro
Sobral do Campo

11 de Setembro
RETAXO (Festas
de Nossa Senhora
da Guia)

AGENDA DAS ACTIVIDADES

OUTUBRO:
- 28 de Outubro/ Assembleia Geral da ACSRFRetaxo
NOVEMBRO:
- 1 de Novembro/ Almoço e Magusto (sede da Associação);
- 12 e 13 de Novembro/ Exposição “A Nossa Identidade!” (sede da Associação);
- 26 de Novembro/ 2º Passeio a Aigra Nova (Góis), para os residentes na Freguesia;
- 27 de Novembro/ Apoio na recolha de alimentos para o Banco Alimentar Contra
a Fome (Castelo Branco);
DEZEMBRO:
- 1 de Dezembro/ Comemoração do 35º aniversário (sede da Associação);
- 3 de Dezembro/ 17º Encontro de Cânticos de Natal (Capela de Nª Srª da GuiaRetaxo);
- 10 de Dezembro/ Almoço de Natal para os residentes e naturais da Freguesia
(salão da Junta de Freguesia, em Retaxo);
- 24 de Dezembro/ Fogueira de Natal (Centro de Convívio de Retaxo);
Outras actividades em curso:
- Espaço de Trabalhos Tradicionais (semanalmente na sede da Associação);
- Recolha de tampas e embalagens de plástico para os Bombeiros Voluntários de
Oleiros (campanha para a aquisição de um desfibrilador)/ entrega na sede.

Restaurante

* Café * Restaurante
* Casamentos *Baptizados
* Convívios

“O Ramalhete”

PÃO CASEIRO
BROAS DE MEL - BISCOITOS - BOLOS DE FESTA

de - António Boleto Ramalhete
Especialidade da Casa:
• Ensopado de Cabrito - Bife à Casa
- Bacalhau à Lagareiro

Rua Nun’Álvares Pereira, 6
6000-500 CEBOLAIS DE CIMA

Telef. 272 998 676
Telem. 933 189 386

Telem. 967 645 064 - Restaurante 962 916 560
Telef.: 272 989 484 /a 30 m. de Cruzamento da Represa) - Represa - 6000-620 Retaxo
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CANTINHO
DA POESIA
A minha ida para a guerra na Guiné
		
		
I
Foi no mês de Agosto
Do ano de 1964
Que eu sofri um desgosto
Nesta data sem quarto
		
II
Nesta data sem quarto
Num barco embarquei
Em pouco tempo fiquei farto
Na guerra da Guiné parei
		
III
Na guerra da Guiné parei
Comecei logo a sofrer
Em breve reparei
Havia pouco para comer
IV
Havia pouco para comer
Tiroteio por todo o lado
Alguns a morrer
Era o que estava destinado
		
V
Era o que estava destinado
Alguns com triste sina
Para estes tudo acabado
Quando pisavam uma mina
		
VI
Quando pisavam uma mina
Que estava debaixo do chão
Punham tudo na ruína
Não tinham compaixão
		
VII
Não tinham compaixão
Eu fiquei dois anos e tal
Não tinha companhia nem pelotão
Era de rendição individual
		
VIII
Era de rendição individual
Porque eu fui render
Um primeiro cabo que afinal
Nesta guerra veio a morrer
		
IX
Nesta guerra veio a morrer
Aconteceu a outros mais
Alguns ainda estão a sofrer
Com sequelas fatais
		
X
Com sequelas fatais
Alguns sem os inferiores membros
Eu fui um dos tais
Regressei são em 1966, Setembro
XI
Regressei são em 1966, Setembro
Já lá vão cinquenta e dois anos
Mas ainda me lembro
De sofrer tantos danos
		
XII
De sofrer tantos danos
Esta guerra nunca mais esquece
No que digo não há enganos
O ser humano isto não merece
Alberto José Pires Afonso

Espaço dos Nossos Associados
Aniversariantes de Setembro e Outubro
Setembro
João Manuel Fidalgo dos Santos
Carlos Dias Antunes
Licínia Isabel Fernandes Almeida
Maria Alice Peres da Rosa
José Virgílio Fidalgo dos Santos
Margarida Pires Goulão
Luís Miguel Valente Cardoso
Gonçalo Filipe Pires Cristóvão
Carlos Manuel Gonçalves Martins
José Leonor Milheiro
António Mota Martins
José Ferro Correia
Maria Rodrigues
Carlos Manuel Ribeiro Faustino
Maria de Fátima Ferro O. Martins

Outubro
Ana da Conceição Valente
Belarmina de Jesus Oliveira Rodrigues
Liliana Catarina Ribeiro Correia
João Alberto Fazenda Pires
Otelinda Pires Duarte Salavessa
António Fernandes Marques Nunes
Maria Nazaré Carmona Almeida Duque
Hermínia Mª Peres João Valente
Maria das Preces Lopes
José Gomes de Oliveira Rodrigues
Joaquim Ribeiro Carmona

Dobragem do jornal e sua colocação nas faixas com as moradas,
antecipadamente preparadas:
- A última fase da preparação do jornal antes de o deixar nos
CTT.

A nossa Associação aderiu
a esta plataforma, 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 connosco, ajudando-nos a ajudar, já
que grande parte das possíveis verbas angariadas
revertem para as nossas
actividades de âmbito
social.

Nota da Redacção
Todos nós sabemos, que qualquer clube, colectividade ou associação vive dos e para os seus sócios,
independentemente 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.

Voz de Retaxo
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Associação em Noticia
Os primeiros corpos sociais
do Rancho Folclórico de Retaxo

A parte social
da nossa Associação
Pouca gente conhece o que é a
vida da Associação para além dos
eventos que organiza e das actuações do Rancho Folclórico por
esse país fora,nos intercâmbios
com os seus congéneres.
E é para essa “outra vida”
que é necessário ter alguém que
todas as tardes de cada dia, entre
as 14 e as 17 horas, ali esteja para
assegurar o expediente, para
ouvir as pessoas, para arrumar
as coisas e isso a troco de parcos
euros que mitigam a sua situação
de desempregada. Até neste caso
a Associação está a exercer o seu
lado social.
Para terem uma ideia do
envolvimento da ACSRFRetaxo
segue-se uma listagem não exaustiva desse lado da sua actividade
no período Janeiro a Outubro
de 2016:
-Distribuição de mais de 850
ks de alimentos pelos 20 agregados familiares apoiados/ parceria
com o Banco Alimentar Contra
a Fome/Delegação de Castelo
Branco;
-Recolha de 1633 ks de roupa,
calçado, brinquedos e outros,
para reciclagem, e aquisição de
material ortopédico/ protocolo
com a Empresa ULTRIPLO.

O protocolo já deu frutos e daí
resultou a aquisição de materiais
que se encontram disponíveis
para empréstimo a quem deles
necessitar;
-Participação, com 2 voluntárias, na 1ª recolha anual do Banco
Alimentar Contra a Fome/ Delegação de Castelo Branco;
-Entrega de largas dezenas
de peças de vestuário, calçado,
brinquedos e material escolar, a
famílias e pessoas carenciadas,
material este, oferta de pessoas
individuais e adquirido pela
Associação/ Espaço Cantinho do
Aconchego;
-Participação activa no CLDS-3G-Contrato Local de Desenvolvimento Social, da Amato
Lusitano- Associação de Desenvolvimento (Castelo Branco);
-Apoio na elaboração de
pedidos (escritos) de âmbito
social, junto de organismos e
entidades públicas, solicitados
por residentes;
-Apoio na campanha de tampas e embalagens de plástico, promovida pela Valnor, e a reverter
para a compra de um desfibrilador
para a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de
Oleiros (campanha em curso).

Como é sempre bom recordar
como tudo nasceu, saber quem
foram os obreiros que primeiro
meteram mãos à obra para que a
nossa Associação pudesse nascer,
para que a memória futura perdure, aqui ficam os nomes de quem
constituiu os primeiros corpos
sociais do Rancho Folclórico de
Retaxo (1982/1983). A ACSRFRetaxo nasceria uns anos mais tarde,
no início dos anos 90, ocupando
o espaço e nela integrando/absorvendo o Rancho Folclórico.

Assembleia-Geral
Presidente- João Manuel Lopes Neto Carreto;
1º Secretário- Cremilda Martins de Oliveira;
2º Secretário- Angélica Rodrigues da Conceição
Direcção
Presidente- José Luís Afonso Pires;
Vice-presidente- Francisco Martins Rodrigues;
Vice-presidente- Beatriz Sobreira Martinho Gomes;
Secretário- Maria Manuela Joaquim;
Tesoureiro -Isabel Cavalheiro dos Santos;
Vogal -Joaquim José Valente Cardoso;
Vogal- Maria de Lurdes Cardoso Martins
Conselho Fiscal
Presidente- Manuel Maria Tavares;
Secretário-Alísio Saraiva;
Relator-Ana Maria Amaro da Costa Branco

EVENTOS e ACTIVIDADES
Rancho Folclórico de Retaxo
O Rancho Folclórico de Retaxo
encerrou, nas Festas de Nª Srª da
Guia (Retaxo) a época de Festivais/
Encontros de Folclore, Feiras e
Festas Populares.
Foi mais um ano em defesa
da nossa Cultura Popular e Tradicional. Continuámos a divulgar a
nossa terra e a nossa Freguesia.
Ao longo de todos estes meses,
com o sacrifício ( e a carolice)
de todos os que fazem parte do
Rancho, foi possível cumprir os
compromissos assumidos, o que
nos orgulha.
Segue-se agora, e no respei-

tante ao Rancho Folclórico, a
continuação dos ensaios para a
época de Cânticos Natalícios, e de
preparar a nova época, com mais
ideias, mais danças, e, se possível,
voltar a levar ao(s) palco(s) recriações dos tempos de antigamente
das nossas gentes.
Contamos com todos os que
compartilham estes propósitos,
assim como convidamos a vir até
nós (Rancho Folclórico e Associação Cultural e Social Rancho
Folclórico de Retaxo) todos os
que o desejem, e compartilhem
(venham a compartilhar) estas

ideias e objectivos.
O Rancho Folclórico de Retaxo
será, continuará a ser, o que todos
os que o integrem (ou venham, a
integrar) o desejarem!
Um abraço AMIGO, a todos
os que têm dedicado muito do seu
tempo a este Rancho Folclórico!
Ah, e não se esqueçam: Para
muitos há, sempre haverá, uma
lágrima ao canto do olho!
Nós somos assim, e sempre
assim seremos, pois somos a Família da ACS Rancho Folclórico
de Retaxo!
José Luís

Dia 26 de novembro de 2016
Aberto a residentes e naturais da freguesia (de todas as idades)

Farmácia

CABARRÃO

Propriedade e Direção Técnica Administração de Vacinas
testes: Glicémia;
Maria de Fátima Cabarrão
Triglicéridos;
Colesterol Total; Gravidez
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
Serviços: Tensão Arterial; Peso/Altura
Rua Outeiro 126 6000-500 CEBOLAIS DE CIMA

ELEDESPORTO

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

Frederico Manuel Neves Beato

• Electrodomésticos
• Material Eléctrico
• Pesca
• Caça
Av. Dr. Augusto Duarte Beirão Nº 2
6000 - 621 RETAXO
Telef. 272989330; telem. 968372080

info@adegadoaltotejo.com
www.adegadoaltotejo.com
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Bombeiros Voluntários de Oleiros
Campanha por um desfribilhador

os primeiros contributos
A VALNOR lançou uma campanha de tampas de plástico
e embalagens de água (garrafões, garrafas) e sumos, visando a
obtenção de fundos para aquisição de um desfibrilador para
equipar as suas ambulâncias de socorro urgente, equipamento
fundamental para o apoio às situações de acidente/paragem
cárdio-respiratória.
Desde o início que a ACSFRetaxo se associou à campanha
e gradualmente, passo a passo, como mostram as fotografias,
vamos progredindo no apoio pretendido, sendo importante o
contributo de cada um através da entrega daqueles materiais na
sede da nossa Associação.
Caso necessitem que a Associação proceda à recolha, contactem-nos pelo telefone 272 997 151 (de segunda a sexta-feira,
entre as 14h e as 17h).

a pouco e pouco os contributos vão
chegando

CEBOLAIS e RETAXO também têm espaços agradáveis à vista

Onde antes se erguiam duas casas em ruínas e respectivos logradouros
nasceu um estacionamento e um agradável espaço de lazer.
Cebolais e as suas gentes bem merecem de espaços agradáveis como
este!

Água é Vida
FRANCISCO MARTINS AFONSO

FUROS ARTESIANOS
Tel. 00351 272 997 329
Tlm. 00351 969 056 400
Estrada Municipal - REPRESA - 6000-620 Retaxo

O “marco” de demarcação das duas aldeias

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

ZONAUTO, LDA
Reparação, peças e venda de Automóveis

Zona Industrial
Oficina, escritório e stand

Telef. 272329442
6000 - 997 Castelo Branco
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REPOSIÇÃO DAS CHAPAS SINALÉCTICAS
DE RESERVA DE CAÇA destruídas pelo fogo

Seguramente que os prejuízos em árvores de fruto e floresta terão sido,
fora o aspecto ambiental, os grandes danos causados pelo incêndio que
na tarde e noite de 27 de Julho desassossegou todos os Cebolenses, mais
especialmente aqueles que viram as suas propriedades e outros bens serem
atingidos pelas chamas ou terem estado ameaçados por elas.
Na área atingida pelas chamas arderam os postes e placas de sinalização
e demarcação dos terrenos da Associação Desportiva de Caça e Pesca de
Cebolais de Cima, pelo que houve que proceder à sua reposição de acordo
com o que a lei estabelece.
As fotografias que se juntam são mais uma vez elucidativas do horror
que constituem os incêndios florestais, daí que mais uma vez e sempre nos
ocorra a pergunta: - Como é possível que descuidos inconscientes e muitas
vezes maldades escondidas causem tantos danos e prejuízos!

Salão
Paula

Café Paris

Cabeleireira

ANÁLISES CLÍNICAS
TRÊS GLOBOS

Bairro da Srª. da Guia
Telefone: 272 989884 6000 - 621 RETAXO

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

de Hugo Daniel Mendes Tavares
Bebidas, Petiscos e Máquina de Diversão
Rua Chão do Madeiro, nº. 12
Telefone: 272997367 - 6000 - 621 Retaxo
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Breves

RECORDANDO

Imagens e Memórias da Freguesia
de Sarnadas de Ródão

O nosso Amigo Sebastião
Canelas apresentou, dia 4 de
Setembro, em Sarnadas de
Ródão, o seu segundo livro,
com o sugestivo título: Imagens e Memórias da Freguesia de Sarnadas de Ródão.
Edição de autor, que contou com o apoio do Município rodense, nesta obra estão
em destaque as 8 localidades
que fazem parte da Freguesia,
e vem no seguimento de ou-

tra edição, Amarelos Minha
Terra.
Sebastião Canelas é um
amarelense (e denominamolo assim, por ser natural, e
sempre residente, na aldeia de
Amarelos) de alma e coração,
que ama a sua terra, e tudo
faz por ela.
Ali tem as suas raízes,
a sua família e ali investiu
(conjuntamente com sua
esposa Laurinda Canelas), ao

construir uma padaria, que dá
emprego a 6 pessoas.
Mas para além de empresário, é o presidente
da direcção da Associação
Desportiva e Cultural de
Amarelos, colectividade que
tem vindo a promover alguns
eventos, de que destacamos
a Festa dos Fornos, e a reactivação da Festa Popular da
aldeia em Honra do Cristo
Rei, dispondo ainda de sede

SETEMBRO/OUTUBRO 2016

própria.
No livro Imagens e Memórias da Freguesia de
Sarnadas de Ródão, de 104
páginas, e profusamente
ilustrado com fotos de antigamente, pretendeu, entre
outros objectivos, “recolher
e preservar a memória de
um povo”.
O livro, pode ser adquirido junto do autor.
José Luís

CONVÍVIO DA MALTA DE 1969
Foi no passado dia 15 de Outubro, que
um grupo de amigos nascidos em 1969
se juntaram para uma tarde de convívio,
convívio este, que constou de um almoço e
lanche ajantarado.
O restaurante escolhido foi a Quinta das
Olelas, em Represa, tendo participado 15
nascidos neste ano.
Foi sem duvida uma tarde bem passada
e para repetir, sendo este o primeiro de
muitos mais.
Para o próximo ano ficam responsáveis
pela organização do mesmo, António Almeida, Alexandre (Baloja ) e José “Poço” .

Domingos Faustino (“Calarós”) e Manuel
Ferro Jorge!
Dois retaxenses, cada um há sua maneira,
deram, no seu tempo, o seu contributo ao
Retaxo.
Ambos já partiram há muitos anos e o Ferro
Jorge de forma repentina e inesperada.
Todos nos lembramos do café que o Ti
Domingos, em conjunto com a sua esposa
Martinha, explorou anos e anos, e era ponto
de “reunião” diária para os jogos de cartas e
de damas.
O Manuel Ferro Jorge foi um retaxense
de “velha têmpera”, e a ele, entre outros, se
fica a dever a fundação da ADRR- Associação
Desportiva e Recreativa de Retaxo.
Nesta foto, recordamos os dois!
José Luis

Leia e assine o jornal

Voz de Retaxo

Paula Cristina Gomes

Ângelo Carvalho
dos Santos

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.

Construção
Civil

Fabrico de Pão e Bolos Regionais
Contactos: 272989560 / 966101 270 / 963607590
6030-111 Amarelos / Sarnadas de Ródão

Rua dos Fiéis, 11 Telef. 272 989 505
6000 - 621 RETAXO
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Ainda o INCÊNDIO de Cebolais de Cima
(27 de Julho)

Cebolais - FINALMENTE
foram regularizadas as
“ratoeiras” do ADRO
da IGREJA MATRIZ

Um incêndio é um horror tão grande que ainda
serão poucas todas as fotografias que mostrem o
inferno a que alguns puderam assistir, impotentes
e preocupados.
Como é possível que apesar dos exemplos se
repetirem todos os anos, de todos os anos observarmos nas TV’s as desgraças que constituem os
incêndios, as gentes continuem inconsciente e
irresponsávelmente a causar estes atropelos.
Esperamos que a publicação destas imagens
possa contribuir para uma reflexão das gentes.

Não há bem que sempre dure nem mal que sempre se ature,
ouvi eu dos mais velhos!
Também as obras de reparação do pavimento do ADRO de
Cebolais de Cima tiveram, finalmente, a sua hora e nos tempos
mais próximos não haverá o risco de quedas, pés ou pernas torcidos ou partidos.
É pena é que o autor do projecto de obra para este espaço
e de todo o adjacente e envolvente da igreja matriz tivesse uma
imaginação criadora tão pouco criativa e não tivesse oferecido a
Cebolais e às suas gentes um espaço de lazer agradável e convidativo idêntico a tantos outros que vemos em povoações vizinhas.
Será que Cebolais não merece melhor? Que irá surgir no espaço
LATADA!?

A ETAR de Cebolais foi envolvida
por chamas por todos os lados!

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

LATADA – aspecto após a
demolição dos edifícios

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

LATADA, hoje em dia (mato e
árvores infestam a área)

Página 8

Voz de Retaxo

Cebolais de Cima – Sinalização
viária carece de renovação!
As imagens falam por si!
E as que publicamos são apenas alguns exemplos porque há mais no estado
que visualizamos.

SETEMBRO/OUTUBRO 2016

Espaço de Trabalhos
Tradicionais, o próximo
projecto da ACS Rancho
Folclórico de Retaxo

Na tarde de 28 de Outubro, a coordenadora e as participantes
inscritas para a actividade “Espaço de Trabalhos Tradicionais”
reuniram-se pela primeira vez na sede da Associação, a fim de
delinearem o plano de trabalhos do primeiro grupo de participantes.
A primeira sessão de trabalhos ficou calendarizada para a
tarde de 3 de Novembro.
Ficou ainda assente que eventuais inscrições que venham
a ocorrer se destinarão a preencher um novo grupo pelo que
as interessadas deverão informar-se na sede da ACSR Rancho
Folclórico de Retaxo.
Olívia Carmona
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