
   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
Como podemos ver ao folhear o jornal, este bimestre foi prenhe em eventos 

ou actividades organizadas pela ACS Rancho Folcórico de Retaxo e suas gentes. 
Só muito gosto, muita vontade, muita disponibilidade, garantem que ano após 
ano, a Associação mantenha a chama e continue a agregar à sua volta pessoas 
que gostam de dançar, de conviver, de organizar coisas para outros poderem 
desfrutar. É preciso gostar, gostar muito!

Em 2017 compete à ACS Rancho Folclórico de Retaxo organizar as “festas” 
da antiga freguesia de Retaxo. Tal canseira começou já com a FOGUEIRA 
DO NATAL e logo aí o primeiro balde de água fria. Na noite de 22 para 23 
de Dezembro, garotos, energúmenos, canalhas, mas acima de tudo frustrados 
por alguma coisa, resolveram antecipar a fogueira como que a querer evitar 
que aqueles que gostam pudessem desfrutar daqueles momentos que antece-
dem a ida para a missa do galo. Noutros tempos não seria fácil a reposição dos 
madeiros; hoje e graças à intervenção do Presidente da União de Freguesias 
foi mais fácil essa reposição, o que não obstou a que na noite de 23 para 24 os 
“bandidos” voltassem a atacar. Para que conste, para que as gentes saibam e 
possam julgar!

E para terminar, colocando de fora aqueles de que falámos no parágrafo 
anterior, UM BOM E FELIZ 2017! Para aqueles o nosso desprezo… 

João A. Pires Carmona
P.S. o autor não segue o NAO

AGENDA DE ACTIVIDADES
EM JANEIRO E FEVEREIRO

- Reunião dos órgãos sociais (data a de-
signar)
- Assembleia Geral da ACSRFRetaxo
- Espaço de Trabalhos Tradicionais (sema-
nalmente na sede da Associação);
- Protocolo com Banco Alimentar (dis-
tribuição mensal de alimentos a famílias 
carenciadas)
- Recolha de roupa e calçado (Protocolo 
com ULTRIPLO) 
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CANTINHO 
DA POESIA Espaço dos Nossos Associados

Dezembro
Túlio Manuel Ferro Rodrigues
Manuel da Conceição Rodrigues
Artur S. Pedro Ribeiro
José Moura Ferro
José Carlos Fidalgo Pires
Joaquim José Valente Cardoso
António José Belo de Oliveira
Vergílio da Conceição Martins Caio
João do Rosário Gomes mota
Natália de Jesus Rodrigues Belo
Amândio dos Santos Cristóvão
Maria Filomena Milheiro
Maria João Duarte Lopes da C. Fortunato
Abílio Ferreira da Fonseca
José Luís Afonso Pires
Américo Maria Martins
Januário Rodrigues Marques
Manuel de Oliveira Pires
Sónia Marta Nunes Ribeiro

Aniversariantes de Novembro e Dezembro

Novembro
Deolinda Nunes Gonçalves Rodrigues
Rui Manuel Ramos Gonçalves
Dinis Miguel Gomes Salgueiro
José Manuel Carmona Ribeiro
Maria da Conceição Ferro Correia
Isabel Maria Nunes Lourenço
Ana Rosa Ribeiro Antunes
Olívia Maria Cardoso C. de Pires Carmona
Maria de Lurdes Cardoso M. N. Roque
Francisco Manuel Barreto Faísca
António Nunes da Silva Baptista
Idalina da Conceição Nunes Ribeiro

ADEUS LOPES
  I
Foi na Guiné Bissau
Que eu te vim a conhecer
Passámos momentos bons
Que eu não vou esquecer
  II
Amizade que se mantém
Depois da guerra acabar
Por isso estes meus versos 
Eu te vou com gosto dedicar
  III
Regressámos ao Continente
Ao cantinho do nosso lar
Eu pelo Retaxo fiquei
Tu à Venezuela foste parar
  IV
Tu aí muito longe de todos
Sempre fiel à nossa amizade
Quando tu vinhas de férias
Dava sempre para matar a saudade
  V
No regresso à Venezuela
Não partias sem me ligar
Isso nunca mais vai acontecer
Eu estou muito triste no meu lar
  VI
Muitas vezes eu te disse
Vezes sem eu me cansar
Que podia ser muito mau
Porque te podiam aí matar
  VII
Foi no dia 14 de Novembro
Ouvi o meu telemóvel a tocar
Foi o Carreira que me ligou
Para a triste notícia me dar
  VIII
Que triste o teu destino
Que deste mundo vais partir
Mas nunca nunca mais
De mim te vais despedir
  IX
Pessoa muito dedicada e humilde
Foste para mim um amigo irmão
Recordo-te com muita emoção 
Te trago sempre no meu coração
  X
Maldita e malvada Venezuela
Onde sem pudor te mataram
Mas ficas no coração de todos
Os que em vida te amaram

Obs.: Dedico estes versos a um grande amigo, que conheci 
na guerra colonial, que foi assassinado na Venezuela. DES-
CANSA EM PAZ!

Carlos Ribeiro

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 ACSR-
FRetaxo.

 FAZ-TE SÓCIO.
 Inscreve-te.

A nossa Associação aderiu a esta 
plataforma, visando a divulgação 
das nossas actividades e a angaria-
ção 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.
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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 - 1 de Novembro – Almoço e Magusto

Em 1 de Novembro a ACRFRetaxo cumpriu a sua tradição e na sua sede realizou o 
almoço a que se seguiu o tradicional magusto. 

Era dia de Todos os Santos, o dia de pedir os Santoros ( o pão por Deus), o dia de, na 
impossibilidade de o fazer no dia 2, dia dos fiéis defuntos, se ir ao cemitério relembrar 
os nossos entes queridos, por flores, orar uma ainda que breve oração.

São costumes bem enraizados no povo português, maioritariamente católico e que 
ainda não esqueceu estes hábitos ancestrais, o ouvir os petizes bater à porta (tocar a 
campainha, agora), e, de bolsa na mão, pedir algo (agora, uma moedinha será melhor que 
as passas de figo ou as castanhas) ver, velhos e novos (estes em muito menor número) 
irem até à última morada, e sentirem a saudade pelos familiares que já partiram (às vezes 
ainda bem jovens).

12 e 13 de Novembro - A nossa identidade cultural e tradicional (exposição)

Há cerca de vinte anos, no salão da Junta de Freguesia de Retaxo, a ACS Rancho Folclórico de Retaxo realizou uma exposição que 
retratou um pouco das vivências da nossa terra e suas gentes.

Passados todos estes anos, e porque é importante relembrar/mostrar como era, voltámos a pedir  que “revolvessem” as arcas, os 
roupeiros, que fossem aos sótãos e nos emprestassem as peças, os utensílios e outros artefactos usados na vida do dia a dia de outros 
tempos.

Depois foi só voltar a juntar o gosto, a vontade e a disponibilidade dos habituais colaboradores da Associação e a exposição nasceu. 
Muitos foram os residentes que por ali passaram, tantos que se mais pão, bicas, broas, houvessem, mais teriam sido vendidas, Só que 
para as fazer é preciso carolice e tempo dos “espertos nessas tarefas” e é difícil exigir-lhes mais…

Convidado a vir ver, o Presidente da Câmara de Castelo Branco fez questão de marcar a sua presença, fazendo-se acompanhar do 
Presidente da Junta e mais dois ou três dos seus colaboradores directos na autarquia. Terá gostado do que viu e mais uma vez teceu 
encómios à Associação e seus colaboradores. Também mais uma vez confrontado com velhos anseios de mais espaço e mais apoio aos 
costumes disse nada…

O nosso agradecimento especial ao Alísio Saraiva para, apesar de outros compromissos, não ter faltado à hora certa e ter proporcio-
nado aos ilustres visitantes uns momentos de viola beiroa! 

1 de Dezembro – 35º aniversário da ACSRFRetaxo
No dia 1 de Dezembro, uma 5ª. feira à noite, um número significativo 

de elementos da Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de Retaxo 
reuniram-se à volta de um bolo de aniversário feito por mãos carinhosas e 
dedicadas de “gente voluntária e trabalhadora que tem orgulho no que faz e 
defende a ACSRFRetaxo” para assinalar os 35 anos de existência.

Antes de partir o bolo, o Presidente da Associação José Luís Pires fez uma 
retrospectiva do que tem sido a vida da Associação referindo que “… é uma 
Associação que é de todos os que dela fazem parte: os seus componentes e 
os seus associados, e em que ambos, contam com o apoio dos AMIGOS e de 
algumas entidades oficiais...” e que “… só através desse caminho, foi possível 
chegar aos 35 anos, SEM QUALQUER PARAGEM PELO CAMINHO!”

Para ter uma noção do trabalho que em cada ano é desenvolvido pela 
ACSRFRetaxo nas mais diversas vertentes, juntamos este ano e neste nú-
mero uma resenha “retrospectiva das actividades desenvolvidas em 2016”. 
Vale a pena ler!
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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

10 de Dezembro - Almoço de Natal da Freguesia

A Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de 
Retaxo “continua a promover um evento, o Almoço de 
Natal, que ano após ano junta os que residem na Freguesia, 
este ano pela 3ª. vez consecutiva.

“Tal só é possível com uma equipa de gente extraor-
dinária,  voluntária, que consegue atingir o sucesso, mais 
uma vez comprovado (como se tal fosse necessário)”,… 
assim iniciou a sua intervenção o presidente da direcção, 
José Luís Pires, que, entre outros aspectos focaria ainda 
“a promessa por cumprir, feita neste local há três anos, de 
que a nossa colectividade receberia uma prenda do Menino 
Jesus. Passados estes anos, o Menino Jesus ainda não trouxe a 
prenda a esta gente voluntária que muito faz pela Freguesia, 
e que vai começando a cansar-se de não ver reconhecido, 
de forma justa, o trabalho que desenvolve”…

O presidente da colectividade retaxense agradeceu ainda 
a presença de todos em mais um dos nossos eventos, “… pre-
senças que nos dão ânimo e nos têm feito continuar!”.

Fernando Raposo, vereador da CMCB e em represen-
tação do Presidente da Edilidade, realçou o trabalho da 
ACSRFR, “que desenvolve um excelente trabalho nas mais 
diversas áreas, e é merecedora do apoio que recebe”. O 

vereador prometeu ainda, “sensibilizar o Presidente Luís 
Correia, para um reforço no próximo ano, em especial na 
área social da colectividade”.

Domingos Belo, secretário da Junta de Freguesia, tam-
bém salientou “o excelente trabalho que esta colectividade 
desenvolve, garantindo que Junta da União de Freguesias 
continuará a apoiá-la, face à sua importância na vida de 
muita gente da na nossa Freguesia”, sublinhando ainda a 
grande participação de pessoas neste Almoço de Natal.

Couves com bacalhau e bifinhos com champignons, 
foram os pratos principais, em que não faltou o arroz doce 
e o café, que deliciaram os mais de 150 convivas.

 A animação musical coube este ano ao “Grupo Os 
Traquinas e Companhia” (da ACR As Palmeiras - Castelo 
Branco) que pôs toda a gente a bater palmas e muitos a 
dançar. Um grupo que veio pela primeira vez a Retaxo e 
que já deixou saudades.

Como nota final, e sendo já “uma imagem de marca da 
associação”, o excelente serviço, e contributo, prestado pelos 
componentes da ACSRFR e amigos da mesma, que foram 
uma mais-valia importante, neste, e em todos os eventos.

José Luis Pires

24 de Dezembro 
Fogueira do Natal 

Com a “Fogueira de Natal” iniciou a 
ACSRFRetaxo a série de “festas” relativas 
ao ano de 2017 e que decorrerão sobre a 
sua responsabilidade organizacional. 

Conforme damos nota noutro local, 
lamentamos os incidentes ocorridos nas 
noites de 22 para 23 e 23 para 24 e que não 
fora o apoio da Junta de Freguesia teria 
inviabilizado a Fogueira do Natal 2016. 
Será que era isso que os meliantes queriam? 
Ou apenas vontade de se fazerem notados 
mesmo no anonimato de um crime?

E assim foi possível a quem quis, estar 
não à volta do forno mas da fogueira! E 
foi noite de NATAL!

26 de Novembro
2º Passeio a Aigra Nova

Dado que no 1º passeio a Aigra Nova 
(23 de Março de 2016) não couberam todas 
as pessoas interessadas em visitar aquela 
“aldeia de xisto”, desde logo ficou assente 
que a ACSRFRetaxo envidaria os esforços 
necessários para a realização duma 2ª. edição 
do passeio. Mais uma vez com o apoio da 
CMCB, em 26 de Novembro cerca de duas 
dezenas de residentes na União de Fregue-
sias tiveram a oportunidade de apreciar as 
belezas de mais um dos magníficos recantos 
do nosso Portugal, conhecer a sua cultura, 
ecosistema e economia.
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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

Formação
- Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos 

(14 horas);
- Actualização da base de dados, para activos e 

desempregados, tendo em vista futuras formações;
- Apresentação de duas candidaturas ao Portugal 

2020;
- Espaço de Trabalhos Tradicionais

Informação
- Edição, bimestral, do Jornal Voz de Retaxo (pu-

blicação de 6 números)

Folclore e Etnografia
- 31º Encontro Nacional de Folclore de Retaxo;
- Participação nos Festivais Nacionais de Folclore 

de: D. Maria (Sintra), Carragoso (Viseu), Tramagal e  
Stº António do Alva (Oliveira do Hospital);

- Participação (com representantes) na 14ª Peregri-
nação Nacional de Ranchos Folclóricos ao Santuário 
de Fátima;

- Participação na Festa de Nª Srª da Guia (Retaxo) 
e Feira Delicias do Campo (Sobral do Campo);

- Exposição “A Nossa Identidade”, que foi comple-
mentada com a venda de produtos tradicionais  um pe-
queno concerto de viola beiroa, por Alisio Saraiva;

- 17º Encontro de Cânticos de Natal de Retaxo;
- Visita Técnica do Conselho Técnico, na Beira 

baixa, da Federação do Folclore Português

Apoios Sociais/Área Social
- Distribuição mensal de alimentos a 20 agregados 

familiares da Freguesia, numa parceria que a Asso-
ciação mantém com a Delegação de Castelo Branco 
do banco Alimentar Contra a Fome, consubstanciada 
em mais de 2000 kgs de alimentos;

- Recolha de roupa, calçado e brinquedos, numa 
parceria com a Empresa Ultriplo, e que recolheu em 
2016 cerca de 2000 kgs, que permitiram a aquisição de 
algum material ortopédico, destinado a ser emprestado 
a quem dele necessitar (e que resida na Freguesia);

- Amêndoas no Centro Social de Stª Cruz (cebolais 
de Cima), com oferta de amêndoas a todos os utentes 
das vertentes Lar e Centro de Dia;

- Participação activa (com um representante) no 
CLDS- Contrato Local de Desenvolvimento Social,da 

RETROSPECTIVA DAS ACTIVIDADES 
DESENVOLVIDAS EM 2016

AS RECUSAS (os nãos)!
- Passagem da sede social para património da Associação, recusada pelos 

membros da Assembleia e Junta de Freguesia da União de Freguesias de Ce-
bolais de Cima e Retaxo,

- Reforço do subsídio anual concedido pela Câmara Municipal de Castelo 
Branco

Associação Amato Lusitano;
- Participação, com 2 pessoas, nas duas recolhas 

de alimentos do Banco Alimentar Contra a Fome/  
Delegação de Castelo Branco;

- Participação, com a entrega de 40 kgs de plástico, 
na Campanha para a compra de um desfibrilador  para 
a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Oleiros, Campanha esta promovida pela Empresa 
Valnor;

- Distribuição de largas dezenas de peças de 
vestuário, calçado, brinquedos e material escolar, a 
pessoas carenciadas da Freguesia/ Espaço Cantinho 
do Aconchego, existente na Associação;

- Apoio na elaboração de pedidos (escritos) de 
âmbito social para organismos e entidades públicas, 
solicitados por residentes na Freguesia

Eventos
- 4º Passeio Pedestre;
- 1º Passeio a Aigra Nova (Góis), para residentes 

e naturais da Freguesia;
- Exposição de Artesanato Gravuras do Vale do 

Tejo, de Jorge Manuel Pires;
- Comeres da Nossa Terra (sopa da boda, carne 

guisada, arroz doce e papas de carolo);
- Sardinhada do 1º de Maio;
- Em Redor do Forno (comeres e venda de produtos 

tradicionais);
- 41ª edição da Full Moon (Caminhada);
- 2º Passeio a Aigra Nova (Góis), para residentes 

e naturais da Freguesia;
- Almoço e Magusto 
- Almoço de Natal para os residentes e naturais 

da Freguesia;
- Fogueira de Natal

Outros
- Representação, com um membro, no Conselho 

Municipal de Juventude (órgão consultivo da Câmara  
Municipal de Castelo Branco);

- Participação, com tasquinha, na VI Feira Mara-
vilhas da Doçaria;

Subsídios recebidos:
- Câmara Municipal de Castelo Branco (Março de 

2016): 3750€
- Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Cebolais de Cima e Retaxo (Novembro de 2016): 
600€

- Fundação Inatel (Agosto de 2016): 200€

Apoios logísticos prestados à Associação:
- Câmara Municipal de Castelo Branco;
- Junta de Freguesia da União de Freguesias de 

Cebolais de Cima e Retaxo;
- Associação Desportiva e Recreativa de Retaxo;
- Paróquia de Retaxo;
- Membros da nossa Associação;
- Amigos da nossa Associação

Meios humanos:
-Membros e amigos da Associação e outros cola-

boradores eventuais

Participação nos eventos
Grande adesão a todas as iniciativas desenvolvidas 

pela Associação.

Um dos nossos lemas:
 “ Pela Cultura, Formação, Apoio Social, Informação, 

Proximidade e Juventude!”

A Direção
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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

Rancho Folclórico de Retaxo 
EVENTOS e ACTIVIDADES

3 de Dezembro – 17º Encontro de Cânticos de Natalícios e Religiosos

O dia nasceu chuvoso, a chuva foi aumentando de intensidade ao longo das ho-
ras, e entrou pela noite fora. De há muitos anos a esta parte, que numa iniciativa de 
Cânticos de Natal não nos tinha “calhado” este tempo (temporal) chuvoso e frio.

 As perspectivas para a noite de Cânticos de Natal, a nível de os residentes 
se deslocarem para a Capela da Srª da Guia não eram muito animadoras. Mas, 
e apesar de tudo, muitos dos assistentes fiéis ( e outros pela primeira vez) não 
faltaram, e o templo estava composto de público.

 Os dois Ranchos Folclóricos (Escalos de Cima e Retaxo) cantaram cânticos 
ao Deus Menino, e da época em que estamos quase a entrar: a época Natalícia!

 O público gostou, aplaudiu, e foi uma noite diferente, mas a que o Rancho 
Folclórico de Retaxo já habituou, anualmente, a população da Freguesia.

 A CMCB (através do vereador Fernando Raposo), a Junta de Freguesia (na 
pessoa do seu secretário, Domingos Belo) e o nosso Cónego José da Costa (sempre 
receptivo a colaborar connosco) não deixaram de também estar presentes, e dirigir 
umas palavras aos grupos participantes e a todos os presentes.

 No final, no exterior, a chuva tinha parado, e foi possível todos saborearem o 
cacau, as broas de mel e os borrachões confeccionados por alguns componentes 
da colectividade.

 O Deus Menino quis prendar-nos com um final feliz (não chover!) e nós 
agradecemos, assim como agradecemos a todos os que nos ajudam nas nossas 
iniciativas,  trabalhando para a sua concretização ou  marcando presença para 
nos animar. 

4 de Dezembro – Visita do Conselho Técnico 
da Federação do Folclore Português

Após todo o envolvimento na organização do 
Encontro de Cânticos de Natal que se prolongou 
pela noite dentro (sábado, dia 3 de Dezembro), 
no dia 4 de Dezembro, domingo, o Rancho Fol-
clórico de Retaxo recebeu a visita do Conselho 
Técnico da Federação do Folclore Português, na 
Beira Baixa.

 Durante toda a tarde desse domingo o Conse-
lho Técnico apreciou demonstrações de danças 
e cantares, auscultou opiniões e dúvidas sobre a 
forma de apresentar e  trajar, em suma analisou  
o trabalho que o Rancho Folclórico tem desen-
volvido à luz das tradições em uso nos finais do 
séc. XIX e princípios do séc. XX.

O trabalho e a postura de todos os componentes 
do Rancho Folclórico de Retaxo foi mais uma 
vez reconhecido pelos conselheiros regionais 
da Federação, que mais uma vez premiaram o 
Rancho Folclórico de Retaxo com a renovação 
do Estatuto de Sócio Efectivo da Federação.

A  Associação, o Rancho e todos os seus 
elementos estão pois de PARABÉNS!
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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

Espaço de Trabalhos 
Tradicionais

Este espaço de encontro 
e partilha teve início a 27 de 
Outubro com 7 participan-
tes e tem-se reunido às 5ª-
feiras, das 15 às 17 horas, na  
sede da Associação Cultural 
e Social Rancho Folclórico 
de Retaxo.

Tem sido um agradável 
e produtivo convívio, com 
troca de ideias criativas 
onde têm sido reciclados 
alguns materiais e usados 
tecidos doados pelos fami-
liares da Sra. D. Lucinda 
Morgado que contribuíram 
para a confecção de vários 
produtos, usando a “técnica 
do fuxico”. Os produtos 
produzidos destinam-se a 
venda, que reverterá para a 
compra de materiais neces-
sários à elaboração de novos 
produtos e continuação 
dos encontros e partilha de 
conhecimentos.

Para outros eventuais 
interessados em participar 
nos “trabalhos tradicionais” 
estão abertas inscrições aos 
habitantes da União de 
Freguesias de Cebolais de 
Cima e Retaxo, para um 2º 
grupo, o qual se encontraria 
nas 3ª-feiras e no mesmo 
horário (15 às 17 horas).

Olívia Carmona

NOTÍCIAS DA ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA 

E RECREATIVA DE RETAXO

As nossas equipas ini-
ciaram os treinos no mês 
de Setembro para a nova 
época desportiva com ob-
jetivo de participarem nas 
competições distritais das 
categorias de Seniores e 
Iniciados. Os iniciados 
já realizaram 2 jogos nos 
quais contam com 2 der-
rotas, já os Seniores ainda 
apenas realizaram 1 jogo 
para a Taça de Honra com 
o resultado a ser-nos fa-
vorável.

 Realizou-se no dia 30 
de Outubro o 6º Passeio 
Pedestre da ADRR, com 

uma participação acima 
das 80 pessoas e desta vez 
com muitas novidades, aula 
de aquecimento antes do 
início com o Prof. Edgar 
Saraiva, 2 percursos, um de 
9km e outro de 14km para 
os mais aventureiros, foi 
um dia bastante agradável 
e onde não faltaram as 
rimas na hora de almoço 
de agradecimento à orga-
nização.

 As nossas equipas con-
tinuam as participações nas 
provas distritais de cada 
categoria, os Iniciados es-
tão em 9º lugar na 1ª fase 

do Campeonato Distrital 
da categoria, já os Senio-
res estão em 2º lugar no 
Campeonato Distrital e em 
1º lugar na Taça de Honra 
ainda sem qualquer derrota 
até ao momento em ambas 
as provas.

 No passado dia 3 de 
Dezembro realizou-se o ha-
bitual Magusto convívio da 
nossa Associação e foram 
muitos os que comparece-
ram e se deliciaram com a 
bela da castanha assada e 
o boa da jeropiga. Passado 
4 dias foi a vez de festejar-
mos o 41º Aniversário da 

ADRR, desta vez ocorreu 
no Restaurante da Quinta 
das Olelas e com mais de 
100 participantes foi uma 
noite agradável de convívio 
e onde tanto o Presidente 
da Junta como o Vereador 
da Câmara Municipal enal-
teceram o que têm sido feito 
pela nossa Associação e lan-
çaram o repto de voltar a ver 
a nossa equipa Senior nos 
Campeonatos Nacionais já 
na próxima época, assim 
iremos tentar fazer.

Saudações Desportivas
Fernando Inácio
Presidente da Direção

A Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de 
Retaxo (ACSRFR) congratula a Associação Desportiva e 
Recreativa de Retaxo (ADRR) pela passagem do seu 41º 
aniversário formulando votos de uma longa vida cheia de 
conquistas em prol do Retaxo e das suas gentes.

PARABÉNS ADRR!

- 18 de Outubro - João Neves D’Oliveira,  81 anos, Cebolais 
de Cima

- 24 de Outubro - Maria Pires, 92 anos, Retaxo
- 27 de Outubro – Maria Nunes, 96 anos, Represa
- 2 de Dezembro – Ilda Ribeiro Belo, 71 anos, Montalvão, 

Nisa
SENTIDAS  CONDOLÊNCIAS DA ACSRFRetaxo A 

SEUS FAMILIARES E AMIGOS

Necrologia

ELEIÇÕES NA FEDERAÇÃO 
DO FOLCLORE PORTUGUÊS

Em 11 de Dezembro decorre-
ram as eleições dos Corpos Sociais 
da Federação do Folcore Portu-
guês para o triénio 2017/2019, ten-
do vencido a lista A encabeçada 
pelo Dr. Daniel Café.

Como acontece em todas as 
eleições e face às promessas para 
o futuro, que todos apregoaram 
risonho, mas o tempo se encar-

regará de confirmar ou desmentir, todos os que votaram, 
independentemente da opção que escolheram, estão na 
expectativa e à espera que as promessas de quem venceu 
sejam cumpridas.

A ACSRFRetaxo, ao mesmo tempo que felicita  o nóvel 
Presidente da Direcção, Dr. Daniel Café, desejando-lhe um 
mandato profícuo em prol do folclore português, saúda o 
Sr. Fernando Ferreira que substituiu o saudoso Augusto 
Gomes dos Santos, que durante alguns mandatos liderou 
a FFP.

De forma serena mas expectante, vamos aguardar pelo 
que, no futuro próximo, nos reserva o Folclore Nacional 
e a sua Federação. 
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Fonte da Serra…
um espaço a carecer de ATENÇÃO!

Em 2013 a Junta de Freguesia de Retaxo recuperou o espaço envolvente à 
Fonte da Serra (Retaxo) bem como a centenária fonte, porque o local é um 
espaço de memória colectiva, no qual gerações e gerações de mulheres lava-
ram, puseram a corar e secaram a roupa das suas famílias, ou de famílias que 
podiam pagar esses serviços.

Hoje, aquele espaço apresenta o aspecto que as fotos mostram e daí enten-
dermos que é um espaço a carecer da ATENÇÃO da União de Freguesias.

Aliás também em Cebolais há um espaço que nos parece deveria ser limpo, 
delimitado e  individualizado, pois ali brota a água que desde o início dos 
anos 30 e até meados dos anos 60 foi a principal fonte de água potável das 
gentes de Cebolais de Cima. Referimo-nos “à mina”! 

No próximo número abordaremos este assunto com mais pormenores.

2013…ficou assim!                  2016…está assim!
Já terá acontecido noutras terras, com outras gentes. Aqui, 

em Retaxo, nunca tinha acontecido!
Pensávamos que as nossas gentes eram diferentes!
Afinal, na noite de 22 para 23 de Dezembro “…pela cala-

da da noite, os vampiros…” não vieram “…chupar o sangue 
quente da manada…”, vieram atacar tradições, trabalho, …
vieram atear a FOGUEIRA DE NATAL!

Porquê e para quê, é a pergunta que todos terão feito? 
– Garotice, criancice, pulhice, malvadez, ou simplesmente 
CANALHADA!?

Com a intervenção da Junta da União de Freguesias, durante 
o dia 23 os madeiros queimados foram repostos mas, ainda não 
satisfeitos na sua sanha de fazer mal, os vampiros voltaram a 
atacar, voltaram a atear a fogueira e, não fora a vigilância de 
um dos residentes, a fogueira teria voltado a arder antes de 
tempo…

Não contentes com o acto, insatisfeitos ainda nas suas 
frustrações, também na Represa repetiram o acto vil, cobarde 
porque feito ao abrigo da calada da noite!

Como ouvi a alguém, será bom que tenham cuidado, podem 
ainda vir a queimar-se! Um dia!

“CANALHADA”… À SOLTA!

FELIZ 2017 para todos os leitores e sócios, amigos 
e entidades que trabalham com a ACSRFRetaxo

Precisando de mais um piloto para a sua frota de aviões, uma empresa 
comercial lisboeta pôs um anúncio no jornal pedindo candidatos. Entre 
outros, aparece um alentejano. Eis o conteúdo da sua entrevista: - Então 
o senhor tem brevet de pilotagem? - Tenho o queim? - O senhor sabe 
pilotar aviões? - Nã senhori. - Percebe alguma coisa de coordenadas de 
voo? - Nã senhori. - Sabe, ao menos, falar Inglês? - Nã senhori. - Então o 
que é que veio cá fazer? - Ê vim cá dzêri, pá nã contarem cá comigo!

Um rapaz à janela chamava a sua namorada que estava na casa em 
frente. Esta decide pôr vários cintos por fora da janela. Mensagem da 
rapariga: ‘Não posso ir. SINTO Muito!’

Anedotas
Culinária

Preparação
Ligue o forno a 180º C. Forre uma forma redonda, de 22 cm de diâmetro, 

com manteiga e polvilhe-a com farinha. Numa tigela, misture a manteiga com 
o açúcar e bata até obter um creme esbranquiçado. Junte as gemas e bata mais 
um pouco. Bata as claras em castelo e envolva-as, alternando com a maisena 
e o fermento em pó. Verta na forma, alise e leve a meio do forno durante 40 
minutos. Retire e deixe arrefecer. Desenforme para um prato.

Prepare a cobertura: Num tacho, junte o açúcar com a maisena, 
as gemas e o leite. Mexa bem e adicione o pau de canela. Leve ao 
lume, mexendo até ferver. Retire, elimine o pau de canela e deixe 
arrefecer.

Depois de frio, cubra o bolo com este preparado com a ajuda de 
uma espátula. Polvilhe com açúcar amarelo e leve ao grill do forno 
para gratinar. Decore as laterais com a amêndoa picada e sirva.

http://www.1001receitasfaceis.net/

Bolo gratinado

Ingredientes 
250 g de Manteiga
200 g de açúcar
6 ovos
400 g de maisena
1 c. (de sopa) de fermento em pó
Manteiga q.b.
farinha q.b.
Cobertura
125 g de açúcar
35 g de maisena
2 gemas
5 dl de leite
1 pau de canela


