
   Albano Pereira Leitão, 
   Unipessoal Lda.

PÃO CASEIRO
BROAS DE MEL - BISCOITOS - BOLOS DE FESTA

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

Telef. 272 998 676
Telem. 933 189 386

Restaurante * Café * Restaurante
* Casamentos *Baptizados 

* Convívios

“O Ramalhete”
de - António Boleto Ramalhete

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

- Bacalhau à Lagareiro

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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Editorial
De tão inesperado, o convite para assu-
mir as funções de director da  “ Voz de 
Retaxo” deixou-me incapaz de sequer 
pesar prós e contras, que de qualquer 
modo se desvaneceriam ao ler a “des-
pedida” onde está espelhada toda a já 
saudade da anterior directora.
 Porque há experiências que marcam, 
que nos marcam para sempre!
Terão sido essas experiências que ins-
piraram o POETA a escrever: 
“…Todo o Mundo é composto de 
mudança, 
Tomando sempre novas qualida-
des…”
Novas qualidades serão assim os 
desafios que a partir deste número 
iremos viver.  
E, para conseguir novas qualidades não 
basta querer, individualmente. 
Porque o VOZ DE RETAXO, até pela 
sua natureza associativa, está funda-
mentalmente dependente das activi-
dades desenvolvidas e do modo como 
aqueles que as vivem se disponibilizam 
para, dando largas à sua imaginação 
criadora, conseguirem pôr no papel o 
que viveram, como viveram, o que é que 
isso contribuiu para se sentirem bem 
porque desfrutaram, e úteis porque elas 
contribuíram para momentos de lazer, 
de trabalho, de realização, de conheci-
mento de outras coisas, momentos de 
viver um dia diferente.
No jornal caberá tudo o que os colabo-
radores quiserem e o único objectivo 
que nos guia será torná-lo melhor, 
mais apelativo, mais interventivo e 
se possível mais formativo. Estamos 
abertos a todas as sugestões que visem 
inovar, escrever coisas novas, mesmo 
que sejam apenas contar histórias de 
vida. 
Quem aceita o desafio de me ajudar?

João A. Pires Carmona

P.S. o autor não segue o NAO

AGENDA 
DAS 

ACTIVIDADES
MAIO:

-   1 de Maio, Sardinha-
da (Centro de Convívio de 
Retaxo)

-   21 e 22 de Maio, Em 
Redor do Forno ( Centro de 
Convívio de Retaxo)

JUNHO:

-  29 maio – Dia Nacional 
do Folclore (actividade a 
confirmar)

- 18 de Junho –  Festival 
de Folclore dos Camponeses 
de Dona Maria (Sintra)

- 25 de Junho – Festival 
de Folclore do Tramagal

Comeres da Nossa Terra  

Sopas da Boda
72º aniversário 
do Indústria 
Futebol Clube 
Cebolense (IFCC)

Passeio a 
Aigra Nova
(Lousã)

14ª Peregrinação Nacional a 
Fátima  dos Grupos/ Ranchos 
Folclóricos

II Convívio da “MALTA de 1950”
(Cebolais, Retaxo e Represa)

RETAXO 
Convívio de “OS JOSÉS”

• Página 5

• Página 6

• Página 3

• Página 5

• Página 7

• Página 6
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CANTINHO 
DA POESIA Espaço dos Nossos Associados

Março

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

Aniversariantes de Março e Abril
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 Mª Pires Sequeira 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

O SALTIMBANCO
   I
Foi a rua do Monte da Igreja
Que com orgulho me viu nascer
Eu era muito pequenino
Não me recordo de acontecer

   II
Para a rua da Eira
Com os meus pais fui morar
Aqui iniciei o ensino escolar
Disto já eu estou a recordar

   III
Como naquela época era costume
De casa com frequência mudar
Com os meus pais novamente
À rua Agostinho Gomes Belo fui parar

   IV
Foi nesta simpática rua
Que conheci a cachopa que amei
Como não há duas sem três
Com orgulho com ela casei

   V
Quando eu com orgulho casei
Casa tive que procurar
Para a avenida Augusto Duarte Beirão
Com a minha esposa fui morar

   VI
Eram épocas revolucionárias
Não sabia o que me íam reservar
Nos Cebolais de Cima comprei casa
Onde estive três anos a morar

   VII
À rua Agostinho Gomes Belo
Eu voltei e nunca mais saí
Com muito gosto e orgulho
A minha vivenda eu construí

   VIII
É nesta linda e simpática terra
Que tenho um talhão comprado
No cemitério desta freguesia
É nele que quero ser sepultado

Carlos Ribeiro

Associação em Noticia

EVENTOS e ACTIVIDADES
Após a realização do já habitual Passeio Pedestre ( 6 de Março) e do 

repasto “Os Comeres da Nossa Terra – Sopa da Boda” (16 de Abril), a 
ACSRFR prepara já a Sardinhada do 1º de Maio, Dia do Trabalhador (que 
irá ter lugar no Centro de Convívio de Retaxo) e a segunda edição de “Em 
Redor do Forno” ( 21 e 22 de Maio), em que vão estar em destaque,  entre 
outros, os doces, o bolo de mel, o pão caseiro, as bicas, as sopas de feijão 
e grão e os grelhados. 

A integrar o programa dos dois dias, haverá animação com o Rancho 
Folclórico de Sarnadas de Ródão e com o organista Ângelo Brás, e, pela 
primeira vez, uma Full Moon (corrida da lua cheia), em que se conta com a 
colaboração, imprescindível, do professor Pedro Coelho e da sua equipa.

Muitas actividades no campo tradicional, gastronómico, e de lazer, a 
que há a juntar, entre outras, a vertente do folclore e da etnografia, as for-
mações (a próxima, dia 21 de Abril, sobre produtos fitofarmacêuticos), o 
apoio social, onde para além de alimentos e roupa passou a estar  disponível 
material ortopédico (ajudas técnicas) e a informação bimestral, através do 
jornal “Voz de Retaxo”.
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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

Comeres 
da 
nossa Terra 

Sopas 
da Boda

Em 16 de Abril, um sábado chuvoso, na sala do edifício da Junta de 
Freguesia no Retaxo e com as mesas quase repletas , realizou-se pela 
terceira vez, o evento “Comeres da Nossa Terra – Sopas da Boda”, uma 
iniciativa da ACS Rancho Folclórico de Retaxo.

Aos participantes/comensais da freguesia, juntaram-se outros vin-
dos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, que puderam saborear 
( e elogiar) a sopa de massa (  com  carne de cabra e chouriço cozido), 
a carne guisada, o arroz doce e as papas de carolo, confecionados no 
serão anterior e durante o próprio dia pelos habituais elementos da 
colectividade, que mais uma vez não deixaram os seus “créditos por 
mãos alheias”.

Mais uma vez a Câmara Municipal de Castelo Branco e o executivo 
da Junta de Freguesia quiseram dignificar o evento com a sua presen-
ça, pelo que a Associação teve o prazer de fazer as honras da casa aos 
respectivos representantes, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Arnaldo Brás, e o Secretário do executivo da União de Freguesias, 
Domingos Belo.

No uso da palavra, José Luís Pires,  Presidente da Direcção da As-
sociação Cultural e Social Rancho Folclórico do Retaxo, agradeceu a 
presença dos responsáveis autárquicos e exprimiu a sua satisfação  pelo 
sucessos da Associação, os quais  “são fruto do empenho, e dedicação 
das dezenas de componentes e amigos, que dizem presente, e lutam, no 
dia a dia, para manter e fazer crescer a colectividade, o que, felizmente 
têm conseguido”. 

Agradecendo a participação de todos, nestes incluindo as colabo-
rações que solicitadas foram atendidas, o dirigente retaxense realçou 
mais uma vez, “a sua mágoa pelo facto da Associação não dispôr de 
instalações com condições para o desenvolvimento de todas as suas 
actividades, obrigando-se a andar de “casa às costas” em certos even-
tos” que, se realizados em instalações próprias pelas quais têm lutado, 
teriam mais brilho e sucesso e uma organização e trabalho mais fácil 
para todos os colaboradores”.

“…como a esperança nunca falece, a luta continuará até que as 
entidades competentes façam juz ao trabalho cultural e social que a 
Associação desenvolve a cada dia e que muitos desconhecem…”

Numa breve intervenção, Domingos Belo, secretário da União de 
Freguesias, agradeceu o convite, salientou o trabalho que a ACSRFR 
tem vindo a desenvolver,  que é um orgulho para a Freguesia, e que a 
mesma “…tem uma enorme dinâmica associativa”.

Usando a palavra, Arnaldo Brás, vice-presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castelo Branco, exprimiu a sua satisfação pela realização de 
mais este evento pela colectividade retaxense, “que tem feito ao longo 
dos anos um bom trabalho, hoje aqui, e mais uma vez, patente nas 
comidas tradicionais, os Comeres das Bodas”. O Retaxo, felizmente, 
“tem um conjunto de colectividades que desenvolvem actividades nas 
mais diversas áreas, e, quase semanalmente, podemos assistir a essa 
demonstração, através de evento após evento”, referiu o autarca.

Debruçando-se sobre a questão das instalações, referidas 
por José Luís Pires, Arnaldo Brás referiu que “é importan-
te dar vida, e utilização, aos edifícios existentes, como é o 
caso deste em que nos encontramos, mas, seguramente, o 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. Luís Correia, 
não deixará de estar sensível  a solucionar a pretensão da 
Associação”.

Ao terminar o convívio e para que o mesmo seja relem-
brado por todos aqueles que tiveram o prazer de saborear 
petiscos e usufruir de momentos únicos de convívio com 
amigos de longa data com quem nem sempre é fácil conviver 
face às vidas de cada um, a direcção da Associação distribuiu, 
por cada agregado familiar, uma lembrança personalizada 
com o logótipo da ACSRFR e a legenda “Comeres da Nossa 
Terra – Sopas da Boda”.

João A. Pires Carmona
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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

4º Passeio Pedestre
Organizado pela Associação 

Cultural e Social Rancho Fol-
clórico de Retaxo, apoiado pela 
Câmara Municipal de Castelo 
Branco, Instituto Português do 
Desporto e Juventude e Junta de 
Freguesia da União de Freguesias 
de Cebolais de Cima e Retaxo, , a 
6 de Março, teve lugar o 4º passeio 
pedestre, de grau médio, com 60 
participantes.

O valor da inscrição foi de, 
sócios sete passeios e meio e não 
sócios 10 passeios, tendo cada 
participante  direito a um kit 
(água, Banana e um bolo), almoço 
e lembrança.

O passeio propriamente dito 
foi de aproximadamente 10 qui-
lómetros.

Saímos às 9 horas da manhã, 
da Junta de Freguesia de Retaxo, 
atravessámos a Serra das Olelas 
por entre floresta típica da zona, 
onde carqueijas, pinheiros e euca-
liptos são predominantemente a 
base da vegetação. Seguidamente 
passámos pela Feiteira e sempre 
em terra batida, pelo meio das 
estevas e carqueijas e dos riachos 
gemendo água em abundância, 
caminhámos nesta antiga lezíria 
do Retaxo.

Contrariamente ao percurso do 
ano passado em que fez bastante 
calor, este foi o inverso, muito frio 
no início, melhorando no fim do 
percurso, se bem que a brisa se 
tenha feito sentir em todo o cami-
nho. Na minha óptica, o percurso 
este ano foi mais acessível, pois o 
de 2015 os participantes tinham-

no achado muito sinuoso.
Por volta das 13 horas foi ser-

vido o almoço a todos os partici-
pantes, bem como a todos os que 
se inscreveram para o efeito.

Quero enaltecer toda a gente 
que diretamente ou indiretamente 
trabalhou para que se realizasse o 

evento, dado que sem eles não seria 
possível ter vivido a actividade.

Saliento ainda quem trabalhou 
na confecção do almoço, na orga-
nização e nas iniciativas. 

Para todos o nosso obrigado.

Carlos Simões

Associação levou 
amêndoas ao CSPCC

(Centro Social e Paroquial de Cebolais de Cima)
A ACS Rancho Folclórico 

de Retaxo, através de 3 dos seus 
componentes (Olívia, Hermínia 
e Cremilda), levou mais uma vez 
as amêndoas a todos os utentes 
(vertente de centro de dia e lar) 
que se encontram no Centro 
Social e Paroquial de Cebolais 
de Cima.

No dia 11 de Março, na quadra 
da Páscoa, e num gesto simples, 

que se mantêm há alguns anos, e 
que demonstra o nosso carinho 
para com todos aqueles que se 
encontram a receber o apoio desta 
instituição, não nos esquecemos 
de quem gosta de uma visita, de 
um sorriso e de um beijinho.

A vida também é feita de coi-
sas pequenas, mas que se tornam 
grandes quando feitas de forma 
carinhosa e despretensiosa.

Espaço social com material ortopédico
A nossa campanha de recolha de roupa para reci-

clagem (num protocolo assinado há alguns meses com 
a Empresa ULTRIPLO) já deu os primeiros frutos: 
um andarilho e dois pares de canadianas!

Este material técnico, propriedade da ACS Ran-
cho Folclórico de Retaxo, vai estar disponível para 
empréstimo, e é fruto, como já referimos anterior-
mente, da entrega de roupa, calçado e brinquedos, 
num empenho de muitos, e que desejamos que sejam 
cada vez mais.

Continuem a fazer as vossas entregas na sede da 
Associação!

Agradecemos, desde já, todas as colaborações/
contributos (de roupas, calçado e brinquedos) que 
nos façam chegar.

No dia 21 de Abril, um grupo de duas dezenas de formandos, 
participou numa acção de formação de 4 horas de forma a adquirir 
competências, e sobretudo poder comprar e aplicar, os produtos fito-
farmacêuticos de que necessita. Esta é a primeira fase do curso, com-
posto por 29 horas, e que os mesmos terão que completar num prazo, 
máximo, de dois anos.

A partir de 31 de Maio, e segundo a legislação que se encontra 
em vigor, todos os que não frequentaram qualquer tipo de formação 
(ou parcial ou total), para além de não poderem continuar a comprar 
e aplicar os produtos, se apanhados a fazer aplicações, serão alvo de 
um processo levantado pela força de segurança ou por entidade com 
competências para o efeito.

Esta acção de formação, é fruto de uma parceria entre a ACS Rancho 
Folclórico de Retaxo e a  Escola Tecnológica e Profissional de Sicó 
(Avelar).

Acção de Formação sobre 
Produtos Fitofarmacêuticos



Voz de Retaxo Página 5MARÇO/ABRIL 2016

 Salão 
 Paula

Cabeleireira
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

ANÁLISES CLÍNICAS
TRÊS GLOBOS

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.

Rancho Folclórico de Retaxo
No dia 24 de Abril, o Rancho 

Folclórico esteve representado, 
através de 3 dos seus componen-
tes, na Peregrinação Nacional de 
Grupos/ Ranchos Folclóricos ao 
Santuário de Fátima, uma orga-
nização da Federação do Folclore 
Português. 

Largas centenas de Grupos/
Ranchos Folclóricos de todo o 
país marcaram presença naquela 
Peregrinação;

No dia 18 de Junho têm inicio 
as participações nos Festivais/ En-
contros Nacionais de Folclore. D. 
Maria (Sintra) vai ser a localidade 
que nos vai acolher, no âmbito do 
intercâmbio, com  permuta de ac-
tuações, com o “Rancho Folclórico 
Os Camponeses”;

Com as eleições realizadas em 
Março última, e o seu pedido para 
ser substituída no cargo, deixou de 
coordenar o Rancho Folclórico a 
Cristina Gomes (a quem aprovei-
tamos para agradecer, assim como 
ao José Manuel Cardoso, o traba-
lho que desenvolveu nos últimos 
anos), mantendo-se no entanto 
como componente do grupo. Em 
sua substituição ficou a Cremil-
da Oliveira, que continua a ser 
acompanhada pelo José Manuel 
Cardoso e pela Maria Tomásia( 
nos trajes);

Quinzenalmente continuam 
a ter lugar os ensaios, das inúme-
ras actividades que a Associação 

desenvolve ao longo do ano, e em 
que os componentes do Rancho 
têm um papel importante, lá se vai 
conseguindo conciliar as coisas, 
apesar de por vezes as presenças 
nos ensaios não serem muito nu-
merosas, mas, e como se diz por 
aqui, “vamos equilibrando o barco 

o melhor possível”;
António Tomé, que já há 

largos anos tinha estado connos-
co, passou a integrar o Rancho 
Folclórico.

 Ao nosso colega acordeonista 
dizemos: BEM-VINDO!

José Luís Pires

14ª Peregrinação Nacional a Fátima  
dos Grupos/ Ranchos Folclóricos

Em 24 de Abril e mais uma vez, o Rancho Folclórico de Retaxo par-
ticipou, em Fátima, nas cerimónias que assinalaram a 14ª Peregrinação 
Nacional a Fátima dos Grupos/Ranchos   Folclóricos,   cerimónias   onde   
participaram   centenas   de   representantes   do movimento folclórico 
de todo o país, que cumpriram o seguinte programa:

8H30-Concentração no Parque nº8 
(Organização dos Grupos por Regiões)
9H15- Saudação de Boas Vindas
9H30 - Cortejo dos Estandartes e dos Grupos, até ao Santuário, 
para participação nas Cerimónias Religiosas 
10H00 - Terço - Procissão 
11H00 - Missa Solene 
12H45 - Procissão do Adeus

Como muitos outros agrupamentos, também o Rancho de Retaxo apre-
sentou apenas três elementos trajados (o José Manuel Rosa que empunhou 
a Placa do Rancho, a Eduarda e   a   Ana   Cardoso),   que   no   entanto   
foram   apoiados   directamente   por   mais   seis elementos da Mesa da 
Assembleia, da Direcção, colaboradores e do Jornal. 

RETAXO - Convívio de “OS JOSÉS”
 
Mais um ano, mais um Conví-

vio de Os Josés, realizado no dia 19 
de Março, no Centro de Convívio 
de Retaxo.

Participaram três dezenas 
de Josés, Francisco Martins foi 
o acordeonista de serviço( e a 
quem se agradece a colaboração), 
e a Comissão organizadora foi 
constituída por: José Esteves, José 
Poço, José Emanuel Moura, José 
Afonso e José Luís Pires.

Três dezenas de participantes, 
José Sabino deu uma ajuda na 
cozinha, José Moura e  Hermínia 
Valente fizeram ofertas, a Agência 
Funerária Alves/Florista da Sé 
ofertou as camisolas aos membros 
da Comissão, e a Junta de Fregue-

sia cedeu o espaço.
Pequeno-almoço, almoço e 

jantar, para além de uma pequena 
arruada pela localidade, foram os 
pontos do programa.

Em 2017 a Comissão respon-

sável por mais um Convívio, é 
constituída por José Moura Ferro, 
José Alberto Mateus, José Paulo, 
José Manuel Barata e José António 
Siborro.

José Luís Pires
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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

Passeio a Aigra Nova
( Lousã)

No passado dia 23 de Março, 
realizou-se o passeio a uma das 
Aldeias de Xisto, Aigra Nova, 
localizada no concelho de Góis, 
perto da Lousã, organizado pela 
Associação Cultural e Social Ran-
cho Folclórico de Retaxo.

 Este passeio foi aberto a sócios 
e não sócios, mediante inscrição 
prévia, cuja ordem determina a 
ocupação dos respectivos lugares 
no autocarro, e que contou com 
a participação de cerca de três 
dezenas de fregueses. 

 A Câmara Municipal de 
Castelo Branco participou com 
a cedência do autocarro e do 
respectivo motorista que, a partir 
das 17:00, passa a receber da As-
sociação a remuneração relativa ao 
tempo que ainda tiver que gastar 
na deslocação.

A partida efectuou-se pouco 
depois das 08:00 horas, em direc-
ção ao restaurante Pastor, paragem 
obrigatória para esticar as pernas e 
tomar o pequeno-almoço ou o seu 
reforço. Após mais ou menos meia 
hora de paragem retomámos a via-

gem rumo ao destino: Aigra Nova, 
passando pela cidade da Lousã e 
subindo a Serra do mesmo nome, 
por uma estrada muito estreita, 
mas alcatroada, e bastante íngre-
me, em certos troços. Góis ficou lá 
em baixo e para a esquerda.

O almoço, servido na sede da 
Lousitânea, Liga dos Amigos da 
Serra da Lousã, que recuperou 

e rentabiliza o espaço, constou 
dum belo caldo verde, grelhada 
mista, acompanhada por arroz de 
feijão e salada mista, terminando 
com arroz doce ou fruta da época, 
consoante escolha prévia, e broa 
de centeio, trigo e milho, tudo 
feito ‘in loco’ pelos trabalhadores 
da empresa, estava uma delícia e 
farto! E cada um pagou 10€.

 No regresso, visitámos um la-
gar que, nos primórdios foi movido 
a água, depois pela força dum burro. 
Ainda tinha o escritório e o aloja-
mento do lagareiro. Está prevista 
a sua recuperação e transformação 
em museu. Visita interessante, 
guardiã de tempos idos. 

Chegámos ao Retaxo pelas 
19:00 horas, depois de um dia 

muito bem passado, tendo tido a 
oportunidade de visitar mais um 
bonito recanto do nosso país, de 
conhecer a sua cultura, seu ecossis-
tema e respectiva economia.

À ASC Rancho Folclórico de 
Retaxo e à Câmara Municipal 
de Castelo Branco o nosso bem-
haja.

Olívia Maria Carmona

II Convívio da “MALTA de 1950”
(Cebolais, Retaxo e Represa)

Continuando a tradição inicia-
da em 2015, ritual que a “malta de 
50 dos Cebolais” já seguia desde 
os anos 80 reunindo-se nos Len-
tiscais à volta de cabrito, achigãs, 
javali ou veado, no sábado 23 de 
Abril, a malta de 1950, nascidos 
ou não na freguesia, reuniu-se 
desta vez na Quinta das Olelas e à 

volta das mesas conviveu, reviveu 
e degustou peixinhos da horta, 
presunto “pata negra”, deliciosa 
sopa de peixe, bacalhau espiritual, 
lombo de porco assado e um semi 
frio de crepe com tope de choco-
late acompanhado com gelado e 
espetada de frutas.

Felizardos por terem podido 

desfrutar daquela que foi primeira 
tarde de Primavera deste aquoso 
2016, além da magnífica paisagem 
que a nossa vista abrange daquele 
miradouro natural, houve quem 
jogasse à sueca, quem dançasse, 
quem aproveitasse o intervalo para 
ir mimar o animal de estimação ou 
“tratar dos vivos”, mas à hora mar-

cada, a partir das 18.30, lá estavam 
todos para os últimos acepipes, para 
o apaladado caldo verde, para os 
enchidos assados e para, cantando 
os PARABÉNS AOS DE 1950, 
saborear o delicioso bolo regado 
com o obrigatório espumante.

Este ano eram trinta e um os 
convivas que prometeram voltar 

para o ano e obrigaram os orga-
nizadores de hoje e de sempre 
- onde o Eduardo e o Carlos são o 
garante que não à falha possível 
também com a ajuda do Artur e 
do João – a continuar a garantir o 
tratamento atempado de convites 
e ementas.

João A. Pires Carmona
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CAfé PARIs

Bebidas, Petiscos e Máquina de Diversão

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

de Hugo Daniel Mendes Tavares

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

No passado dia 12 de Março, num jantar convívio 
a que se seguiu um espectáculo teatral montado e le-
vado a cabo pelos membros da direcção e respectivos 
cônjuges, com mais uns amigos e amigas, o IFCC 
assinalou a passagem do seu 72º aniversário.

Podemos dizer que foi um aniversário festejado 
condignamente, uma vez que a peça teatral  “O 
ROUBO DA SANTA CRUZ” constituiu uma sátira 
bem parodiada que deliciou todos os presentes e não 
menos, seguramente, os actores.

Parabéns ao IFCC e a todos aqueles que contri-
buíram para organizar os festejos que constituíram 
uma encontro animado e bem vivido.

João A. Pires Carmona

72º aniversário do Indústria Futebol 
Clube Cebolense (IFCC)

Após o termino da 1ª fase do Campeonato Nacional da II Divisão da Série D, 
a nossa equipa de Seniores iniciou a 2ª fase em 6º lugar da classificação a apenas 2 
lugares de garantir a manutenção, após o empate forasteiro com a equipa melhor 
classificada nesta fase, tudo se encaminhava para atingirmos o nosso objetivo, a 
manutenção, no entanto o empate em casa na 2ª jornada e as 2 derrotas nas jornadas 

seguintes, deixam a nossa equipa numa situação muito complicada, ainda não está tudo perdido, mas 
as possibilidades são menores neste momento.

 Igualmente a nossa equipa de Juniores não conseguiu atingir a final da Taça AFCB da categoria, 
ficando em 2º lugar no grupo de classificação.

 Por último, mas não menos importante, informamos que os miúdos da nossa escolinha de Futsal 
no passado dia 20 de Março foram à Ponte de Sor participar num encontro da categoria e perderam 
apenas 1 dos muitos jogos realizados. No próximo dia 1 de Maio haverá novo encontro, desta vez no 
Retaxo pelas 10h00.

 Agradecemos mais uma a vez a todos, e foram muitos, os que têm apoiado as nossas equipas nos 
jogos, contamos com todos para a fase final de mais uma época desportiva.

 Aproveitamos para anunciar que no próximo dia 9 de Junho iremos realizar o 3º Passeio Pedestre 
Noturno da ADRR, junta a nós nesta aventura nocturna.

 Saudações Desportivas
 Fernando Inácio - Presidente da Direção

NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
E RECREATIVA DE RETAXO

AUTORES PORTUGUESES
( espaço onde se evoca o nome e a obra)

Resumo biográfico de Luís de Camões

Luís de Camões é considerado o maior nome da literatura portu-
guesa e um dos maiores da literatura universal, sendo OS LUSÍADAS 
a sua principal obra, aquela onde conta os feitos gloriosos e heróicos 
dos portugueses, invoca as ninfas do rio Tejo, chamadas de Tágides 
e, dedicando a obra a el-rei D. Sebastião (rei de Portugal), narra a 
viagem de Vasco da Gama às Índias e, como epílogo, fala sobre a ru-
ína de seu país com um tom melancólico e profético, eventualmente 
materializados oito anos depois com perda da independência e a 
integração de Potugal no reino de Espanha.

Numa vida que se conta repleta de incertezas, terá nascido em 
1524, frequentou a Universidade e serviu Portugal como militar em 
África onde perdeu o olho direito.

Preso durante um ano, por ter agredido um oficial do rei, esteve 
exilado durante 17 anos, período em que terá vivido em Macau. 
Regressando a Portugal em 1570, trás OS LUSÍADAS prontos e a 
obra rendeu-lhe a atribuição de uma pensão de 15 mil réis por ano, 
nem sempre recebida regularmente segundo alguma crónicas..

Camões possui uma legião de seguidores como Fernando Pessoa 
(Mensagem é uma releitura de algumas passagens de Os Lusíadas. 
Ele se dizia um “supra Camões”), José Saramago, Mário de Andra-
de ,Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Carlos 
Drummond de Andrade,..

O grande escritor, de seu nome completo Luis Vaz de Camões, 
que hoje é reconhecido mundialmente, morreu em 10 de Junho de 
1580, diz-se que na miséria e enterrado como indigente.

Porém  a justiça  acabou por ser feita com o reconhecimento do 
incomensurável valor das suas obras, daí que o dia da sua morte, 10 
de Junho, seja o feriado nacional onde se assinala o Dia de Portugal 
e das Comunidades Lusíadas espalhadas pelo Mundo.

Nota: Resumo de biografia elaborado tomando como base várias 
das biografias/notas biográficas disponíneis na INTERNET.

MUDAM-SE OS TEMPOS
 
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 
Muda-se o ser, muda-se a confiança; 
Todo o Mundo é composto de mudança, 
Tomando sempre novas qualidades. 

 
Continuamente vemos novidades, 
Diferentes em tudo da esperança; 
Do mal ficam as mágoas na lembrança, 
E do bem, se algum houve, as saudades. 
 

O tempo cobre o chão de verde manto, 
Que já coberto foi de neve fria, 
E em mim converte em choro o doce canto. 

E, afora este mudar-se cada dia, 
Outra mudança faz de mor espanto: 
Que não se muda já como soía.

LUIS VAZ DE CAMÕES

- 



Voz de RetaxoPágina 8 MARÇO/ABRIL 2016

FICHA TÉCNICA

Propriedade e Edição:

Voz de Retaxo

Fundado em Janeiro de 1983
Rua Capitão João Belo, nº 15
6000-621 Retaxo
Tel./Fax – 272 99 7151
Email  - acsrfretaxo@gmail.com
Web :
http://acsrfretaxo.wordpress.com

Director: João A. Pires Carmona
Colaboraram neste número:
Carlos Simões 
Carlos Ribeiro
Cremilda Oliveira
Fernando Inácio
Francisco Faísca
José Luís Pires
Olívia Carmona

Apoios:

ESPAÇO RECORDANDO

 

Nas décadas de 50/ 60 aquela que foi a maior empresa de lanifícios de Retaxo, Agostinho Gomes 
Belo, também realizava excursões para os seus funcionários.

A foto que publicamos, refere-se a uma delas, mais concretamente a Vila Viçosa, e foi-nos ce-
dida pela conterrânea Clara Lopes ( que foi trabalhadora daquela empresa e participou na referida 
excursão)

NECROLOGIA
O Ti João Romãozinho

 deixou-nos!

A notícia colheu a todos de surpresa: tinha morrido o Ti João 
Romãozinho!

Era mais um dia normal, em que pretendia cumprir a sua rotina, 
um pequeno passeio, a ida ao Café do Sindicato (a tomar um café e um 
pouco de conversa com os seus conhecidos, e amigos), ou ao Café do 
Espanhol. Só que a morte veio de mansinho, e silenciosa, e “quebrou a 
rotina”. Não teve tempo de se despedir de ninguém, nem da sua esposa. 
Faleceu em casa!

Já não nos voltaremos a cruzar nas ruas de Cebolais, a trocar pa-
lavras, e a agendada (e sempre adiada) reportagem para os jornais já 
não se realizará.

Partiu mais uma pessoa boa, simpática e prestável.
Foi o último tecelão da sua geração a trabalhar nos teares de madeira 

(os célebres teares de pau) em Cebolais de Cima. Através da força dos 
seus braços, e pés, foram tecidas inúmeras mantas, e passadeiras, de 
trapos, tendo nós mesmos adquirido algumas.

Cebolense de gema, foi a sepultar no dia 15 de Março, no cemitério 
da sua terra natal, sendo acompanhado há ultima morada por familiares 
e muitos amigos.

A foto que publicamos, foi tirada por nós há alguns anos, e mostra 
o mesmo a trabalhar no seu tear.

José Luís Pires

Breves 
EVOCANDO O 25 DE ABRIL

25 de Abril 
em Vila Velha de Ródão

A convite do Presidente da 
Junta de Freguesia de Vila Velha 
de Ródão passámos o passado dia 
25 de Abril naquela freguesia, 
convivendo com cerca de 300 ro-
denses que, vindos das 14 aldeias 
que integram a freguesia ou de 
outras terras, aceitaram o desa-
fio de COMEMORAR ABRIL, 
primeiro vivendo com a natureza 
num passeio pedestre, de seguida 
desfrutando de jogos como a ma-
lha, o arco, a zarabatana, e, por 
fim, à volta da mesa, degustando 
uma excelente feijoada.

Como o dia e o ambiente en-
volvente naquela urbe, convidava 
ao passeio, antes do regresso ainda 
desfrutámos daquelas coisas que a 
natureza e o homem, quando quer, 
sabe alindar e preservar.

Vale a pena e por isso, como 
cidadão atento à beleza natural, 
construída e reconstruída, CON-
VIDAMOS/DESAFIAMOS to-
dos a apreciar as obras do POLIS 
RÓDÃO,  o reconstruído LAGAR 
DE VARAS DO ENXARRIQUE, 
a PONTE DO ENXARRIQUE, o 
CAIS FLUVIAL e as sempre belas 
e únicas PORTAS DE RÓDÃO.

Que pena Cebolais e Retaxo 
não terem belezas daquelas!

Que pena os poderes públicos 
nunca terem retribuído todas as 
mais valias que Cebolais e Retaxo e 
as suas indústrias proporcionaram 
ao país em termos de desenvolvi-

mento e condições de vida das suas 
populações e das aldeias vizinhas 
– recordamos sempre que nos anos 
60 a 90 as fábricas de Cebolais e 
Retaxo empregavam cerca de 1500 
trabalhadores!

O espaço da LATADA, da 
demolida fábrica de lanifícios da 
Latada e tecelagem de Manuel 
Lopes Romãozinho, aguarda a 
sua condigna requalificação. Que 
surpresa ou surpresas os Serviços 
Técnicos da Câmara Municipal 
de Castelo Branco nos reservam? 
Uma obra condigna para os 
presentes e vindouros ou uma 
lavagem mal feita de arruamen-
tos e passeios como todos os dias 
observamos no ADRO, à volta da 
Igreja Matriz?

Temos esperança! Esperamos 
que após a obra feita não tenhamos 
de nos lamentar, nessa altura já 
irremediavelmente. 

Para o Presidente da Câmara 

Municipal de Castelo Branco 
remetemos essa responsabilida-
de…

Obrigado pelo dia que passá-
mos na sua Terra, Vila Velha de 
Ródão, Presidente João Mendes!

João A. Pires Carmona
(um cidadão atento e expectante)

25 de Abril, SEMPRE!
A história é feita de coisas e factos! 

Na história dos pa-
íses, de um país, são 
marcantes as datas que 
assinalam a ocorrência 
dos eventos mais salien-
tes ou relevantes para a 
vida desse país. 

Neste número evo-
camos a passagem do 
42º aniversário do 25 de 
Abril de 1974, dia que, 
pelas transformações 
que ditou na vida de Por-
tugal e das suas gentes, 
marca indelevelmente 
a nossa história, quanto 
mais não fosse porque 
pôs fim a um período 
negro de 40 anos de 
ditadura e obscurantis-
mo, à polícia política, à 
censura, … nos permite, 
hoje, aqui e agora, exprimir a nossa opinião.

Por isso passou a ser designado DIA DA LIBERDADE!
Por isso afirmamos, 25 de Abril, SEMPRE!

João A. Pires Carmona 

Programa 
de Apoio às 
Associações 

Juvenis


