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Editorial
Nenhuma organização, associação ou 

colectividade resiste à passagem dos anos 
se ela própria não se for regenerando por 
dentro, em pessoas, em mentalidades, em 
ideias buscando motivações, razão de ser 
e participar no dia a dia deste mundo em 
que vivemos.

Desde a sua fundação que o José Luís 
Pires assumiu a condução dos destinos 
da Associação Cultural e Social Rancho 
Folclórico de Retaxo, agremiação que 
com a sua dedicação, conhecimento e 
pró-actividade para com associados e 
pessoas apoiadas, tem marcado não só o 
dia a dia mas também épocas da aldeia 
de Retaxo.

Poucos conhecem e muitos menos 
imaginam a labuta que permitiu começar, 
crescer, construir uma sede, adquirir 
um terreno buscando um sonho maior, 
assegurar ao longo de todos estes anos 
que a associação Cultural e Social Rancho 
Folclórico de Retaxo continue a ser de 
facto e de direito membro efectivo da 
Federação do Folclore Português, que 
se vá constituindo como um baluarte 
deste país na manutenção de tradições 
de usos, costumes, danças e cantares da 
Beira Baixa.

Neste número em que, no seguimento 
de Assembleia-Geral eleitoral, assinala-
mos a tomada de posse dos corpos sociais 
para o biénio 2018-2020, acto que marca 
em si mesmo a regeneração necessária que 
referimos no início e que por isso mesmo 
nos permitimos parabenizar, damos as 
boas vindas à nova direcção cientes que 
por detrás dos mesmos e até quererem, 
o Zé Luís continuará a ser o suporte e 
conselheiro amigo indispensável à conti-
nuação dos êxitos associativos.

Em nome de todos os associados e 
amigos, o nosso bem-haja Zé Luís!

Falando por todos aqueles que gostam 
da ACSRFRetaxo, aos novos “chefes” 
desejamos espírito de iniciativa e de 
inovação, em prol dum futuro que se quer 
seja do contento de todos. 

Bom trabalho!

João A. Pires Carmona
P.S. ortografia acordo AOLP 1990

ACSRFRetaxo  tem novos Corpos Sociais
Em 16 de Junho de 2018 decorreu a Assembleia-Geral Extraordinária 
para eleição e tomada de posse dos novos Corpos Sociais.
Para o biénio 2018/2020, foram eleitos e tomaram posse:

Agenda de Actividades 
de  JULHO e AGOSTO 2018

-   7 de Julho, 33º Encontro Nacional 
de Folclore de Retaxo;

- 29 de Julho, Festival de Folclore 
de Pombal (actuação do Rancho Fol-
clórico)

- 12 de Agosto, Festa de S. Miguel de 
Acha (actuação do Rancho Folclórico);

- Acções de formação, Poise/ Por-
tugal 2020, Ecoturismo e Turismo de 
Natureza;

-  Ensaios do Rancho Folclórico
- Espaço de Trabalhos Tradicionais 

(semanalmente na sede da Associação);
-  Protocolo Banco Alimentar Contra 

a Fome (distribuição mensal de alimentos 
a famílias carenciadas da Freguesia);

-  Recolha de roupa, calçado e brin-
quedos (Protocolo com a Ultriplo).

-  Recolha de tampas de plástico, a 
reverter para a compra de um desfibri-
lhador para os Bombeiros Voluntários 
de Oleiros;

-  Edição de mais um nº do Jornal 
Voz de Retaxo.

Curso de 
Fitofarmacêuticos 
na ACSRFRetaxo

20 a 27 de Junho de 2018

Em redor do Forno

• pagina3

• pagina8

- 16º Convívio 
Sportinguista -

Convívio 
Benfiquista

Convívio de 
Os Carlos

VI Passeio 
de Motorizadas 

Andorinhas 
do Pônsul

• pagina 6
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CANTINHO 
DA POESIA

A nossa Associação aderiu a esta plataforma, visando a divul-
gação das nossas actividades e a angariação de fundos (atra-
vés, 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.

NÃO ESQUEÇA
DE PAGAR 

AS SUAS QUOTAS!

(sem elas a ACSRFRetaxo 
não sobreviverá!)

FAZ-TE SÓCIO!

 (apenas 12 euros por ano).
 Inscreve-te 

na nossa Associação!

Espaço dos Nossos Associados

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
Maria José Cabeças Susana Tomé
Adélia Ramos Faustino
Joana Alexandra F. P Ferro Rodrigues
Cremilda Martins de Oliveira

Aniversariantes de Maio e Junho

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. P. Belo
Sara Cláudia Ribeiro Lopes Santos
João Duarte de Oliveira

Neste número continuamos a dar voz, a divulgar poetas do 
povo que querem ser lidos!

Além disso continuamos a fazer questão de surpreender auto-
res e leitores a quem prestamos a homenagem devida a cidadãos 
intervenientes e activos que, recordando, vivem de novo!…

As nossas páginas estão abertas a todos!

Poesia a duas Meninas
           
           I
Tenho duas meninas
São a razão do meu viver
Mesmo sendo traquinas
Eu não as quero perder

          II
Sem elas nada sou
Sendo sim um amigo
Para qualquer lado que vou
Elas vão sempre comigo

          III
São os meus dois amores
Eu amo qualquer delas
São duas lindas flores
Não sei viver sem elas

          IV
Guiam meu sentido
São fortes nos laços
Guiam o meu pensamento
Até mesmo os meus passos

          V
Não usam por condão
Vestir com ou sem folhos
Pois essas meninas são
As meninas dos meus olhos

Alberto Afonso
Retaxo, 3JUN2001

In  “Quadras de Sabor Popular”

RETIRO

Eis que entro – todo me diluo
Entre aromas de tabaco e café.
Quem diria, esqueço o amuo!...
Fico de olhos extasiados ao ver como é.

Cerveja, vinho, aguardente. Um café!
Eis a televisão sempre ligada…
Contradição da minha vida parada!
Entretanto já chegou o café!

Que digo? Olhe, quanto é?...
Que penso e persigo
Neste doce encanto sem fé…
Calo se falar não consigo!

Eis que saio – todo me concentro!
Que fiz? Aonde andei? Andrómedas
Transviadas noutras eras…
Será que fui um outro?

Carlos Barata
NOV2017

Deixo para trás a cidade...
Castelo Branco de seu nome.
Dou asas ao desejo que me consome,
De um encontro com a liberdade!

À esquerda, algo que o povo deifica...
O cabeço de S. Martinho,
Diz-me que vou no bom caminho,
A velha e única estrada, para Malpica!

É aonde vou! Foi lá que a conheci,
E me ensinou a pensar, a amar e a sofrer!
Vou questioná-la, sobre o que hei-de fazer,
A tudo o que com ela aprendi!

Ensinou-me a abraçar o santo e o pecador
Sem preconceito,
Com justa elevação e respeito,
E a interpretar em cada um a sua dor!

Hoje, quero estar contigo,
Confrontar-te com os teus ensinamentos,
Revelados em longínquos momentos
Quando em ti buscava abrigo...

Ao encontro da liberdade

Quero sentir os campos onde brincava,
Voltar a ter liberdade de pensamento,
E recomendá-la ao livre vento,
Que muitas vezes por ali soprava.

Pedir-lhe que a promova sem limitações,
Respeitosa, simples e segura,
Para que aos homens traga ventura,
E lhes coloque muito amor nos corações!

A malograda promessa do homem novo,
Não passa de uma verdade por cumprir.
Será reacionário sonhar e desejar o porvir,
Sem ódio e com amor por qualquer povo?

Teme por ti liberdade, este velho
Que, criança ainda, seduziste
Para um mundo que coloriste,
Com as verdades do teu evangelho!...

13Ago14
José Maria Caldeira Gonçalves

In Os Nossos Poetas
    Mensageiro da Poesia nr 145 
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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

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

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

Associação em Noticia
EVENTOS e ACTIVIDADES

Realizou-se no dia 19 de 
Maio último, no Centro de 
Convívio, numa iniciativa 
da Associação Cultural e 
Social Rancho Folclórico de 
Retaxo, com o apoio da Junta 
de Freguesia (que cedeu as 
instalações).

Durante o dia, o serviço 
de refeições (principalmente 
ao almoço), os trabalhos com 
o amassar, preparar e levar ao 
forno, a venda do pão, das 
broas, das bicas de azeite e 
das tigeladas, só foi possí-
vel pelo envolvimento dos 
voluntários da Associação 

e de outros colaboradores,  
pessoas que materializam e 
tornam possível a continui-
dade deste tipo de eventos.

Foi num ápice que os 
produtos se esgotaram,  
muito mais houvesse (prin-
cipalmente bicas de azeite 
e pão)!

A sopa da boda, que fez 
parte da ementa (atendendo 
a que este ano não se vão 
realizar as Sopas da Boda/ 
Comeres dos Casamentos) e 
a de grão, “foram a entrada” 
para os grelhados, o arroz 
de cenoura, a tigelada ou a 

Em Redor do Forno

salada de fruta, que surgiam 
nas mesas dos que quiseram 
desfrutar desta gastronomia, 
de grande cunho local e tra-
dicional.

A construção do Forno 
Tradicional, em 2012, teve 
em vista a recuperação da 
tradição inerente a toda a 
actividade tradicional da co-
zedura do pão e da doçaria.

Com a existência/dis-
ponibilidade do mesmo, 
pensou-se que seria possível 
a dinamização da localidade 
através de iniciativas, tais 
como actividades temáti-

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

cas de cozedura do pão, do 
bolo de azeite e das broas de 
mel, integradas em espaços 
temáticos e de divulgação 
para o exterior, que visassem 
dar a conhecer as mesmas 
a todos os forasteiros que 
nos visitam ao longo do ano 
nos eventos promovidos na 
localidade, sendo ainda uma 

vertente cultural e social, 
perpetuando os sabores de 
tempos idos.

Infelizmente, o mesmo 
só pontualmente é utilizado 
em algumas das actividades 
da ACS Rancho Folclórico 
de Retaxo.

José Luís Pires
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PADARIA
CANELAS & COELHO, Ldª.

Fabrico de Pão e Bolos Regionais

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

Água é Vida
FRANCISCO MARTINS AFONSO

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

Estrada Municipal - REPRESA - 6000-620 Retaxo

FUROS ARTESIANOS

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

Rancho Folclórico de Retaxo 
EVENTOS e ACTIVIDADES

2 de Junho – Encontro de Tocatas de Ranchos Folclóricos 
(Sarnadas de Ródão)

As tocatas dos Ranchos Fol-
clóricos de Sarnadas de Ró-
dão, Retaxo, Penha Garcia e 
Casal Sentista (Torres Novas), 
trouxeram, dia 2 de Junho, 
ao salão do clube desportivo 
local, as modas de trabalho, 
de romaria e de festa. 
O espectáculo organizado 
pelas duas associações (de 
Sarnadas e Retaxo), encheu 
por completo o espaço, e 
teve momentos altos com os 
toques, entre outros, do har-
mónio, concertina, os adufes 
e o cântaro, acompanhadas de 
boas vozes, e em que destaca-
mos, sem desprimor para os 
outros cantadores, a voz de 
Idalina Gameiro (Penha Gar-
cia), que nos recordou a Ti 
Chitas, através de uma canti-
ga de trabalho, e em que a sua 
voz (o primeiro instrumento 
que o ser humano utilizou) 
foi um dos momentos altos 
desta iniciativa.

Num tipo de iniciativa que os ranchos/ grupos de folclore deveriam reali-
zar com regularidade, deixando de colocar como objectivo principal os seus 
festivais/ encontros de folclore anuais, o público não arredou pé até final.

Antes de finalizar o Encontro, Vítor Marques e José Luís Pires, presidentes 
da direcção das colectividades organizadores, agradeceram as colaborações 
prestadas, a presença do público, e procederam à entrega de lembranças (acto 
em que foram acompanhados do Presidente e Secretário da Junta de Freguesia 
de Sarnadas) a todos os grupos

José Luís

1ª Comunhão 
e Profissão de Fé

No dia 30 de Maio, 6 crianças da Catequese de Retaxo fizeram, na Capela de Nossa 
Senhora da Guia, a sua 1º Comunhão (três) e a sua Profissão de Fé (três).

Acompanhadas de pais, de outros familiares e de outros crentes/praticantes, a cerimó-
nia foi presidida pelo Cónego José da Costa, que lhes dirigiu palavras de afecto  e desejou 
que a luz que os tem iluminado os continue a fazer caminhar com Jesus.

A Catequese da nossa Paróquia tem ao seu serviço gente voluntária,  neste caso con-
creto as catequistas, que muito dão de si em prol das crianças e dos adolescentes que a 
frequentam.

Maria Eugénia e  Dora Xisto foram as catequistas que acompanharam as seis crianças 
neste percurso.

José Luís 
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MUSEU DOS TÊXTEIS 
(continuação)

No último número, jornal relativo aos meses de Janeiro 
e Fevereiro, iniciámos a publicação de artigos relacionados 
com o Museu dos Têxteis (MUTEX).

Começámos por falar da sua génese, da Cardação e Fiação 
e duma curiosidade familiar relacionada com a Fábrica de 
Cardação e Fiação da Corga, que naquele local iniciou a 
sua laboração em 1952 e em 1955 foi ampliada com uma 
nova unidade de Cardação e Fiação.

Neste número falaremos sobre a “Fábrica de Tecelagem” 
e actividades correlacionadas como são as “caneleiras”, as 
“bobinadeiras” e as “urdideiras”.

MUSEU DOS TÊXTEIS – TECELAGEM
Da “fiação” saem as bobinas de cartão (maçarocas) cheias 

de fio que é necessário preparar para ir para o tear.
Essa preparação é feita na “bobinadeira”, que como o 

próprio nome indica, vai bobinar o fio das “maçarocas” 
para bobinas de tamanho superior, ao mesmo tempo que 
elimina possíveis defeitos que o fio possa ter. Posteriormente 
irão alimentar as “caneleiras” que enchem as canelas das 
lançadeiras, assim como, o “casal” que alimentará a “ur-
dideira” onde, através do “casal” é organizada a “teia” que 
encherá o “órgão” que alimentará o tear.

A teia (conjunto de fios que a “urdideira” com o apoio 
do “casal” organiza no seu “tambor”) é formada por “fai-
xas de fio” que têm o comprimento do tecido que vai sair 
do tear.

O número de faixas depende da largura que se quer 
para o tecido.

Do “tambor” passa para o “órgão”, já com a largura e 
comprimento pretendidos.

O “órgão” é colocado na parte posterior do tear que 
entretanto é armado com a “teia” (processo que se designa 
empeirar)

que consiste em fazer passar os fios pelos “quadros ou 
perchadas” através das suas “malhas/liços ou liças” e pos-
teriormente pelo “pente”, donde seguem para o “órgão” 
do tecido onde são amarrados os fios da teia quando da 
primeira utilização.

Nas utilizações subsequentes os fios passam a ser atados 
entre o “órgão” e os “quadros”.

Esta atadura inicialmente era feita manualmente, fio a 
fio, mas a partir de finais dos anos 60 apareceram as “má-
quinas de atar” portáteis que, dotadas de um cavalete eram 
colocadas por cima da teia entre o órgão e os quadros e as 
suas agulhas atavam os fios da teia um a um.

Durante o funcionamento do tear, os quadros sobem 
e descem conforme passa a “lançadeira” carregada de fio, 
de forma a que os fios sejam cruzados de acordo com o 
“desenho/debuxe” do tecido.

A função do pente é bater/comprimir o fio transpor-
tado pelas lançadeiras juntando a “teia” com a “trama” e 
formando o tecido.

O desenho ou debuxe é feito com o jogo das lançadeiras 
através da “trama” e a organização dos fios da “teia” que 
vem preparada da urdideira.
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João Carreto
Rua Fonte das Freiras N.º 15
6000-621 Retaxo
Castelo Branco

Telefone: 272 998 218
Telemóvel: 966 266 381
NIF: 131740407
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Bebidas, Petiscos e Máquina de Diversão

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

de Hugo Daniel Mendes Tavares

- 16º Convívio Sportinguista -
 31 de Maio

Mais de três dezenas de 
sportinguistas responderam 
hoje, dia 31 de Maio, à “cha-
mada” da comissão respon-
sável este ano por mais um 
convívio do leão.

Filipe Lopes, António 
Sousa e Rui Ramos, acer-
taram o dia, e o local, para 
aquela que foi a 16ª edição, 
que teve lugar na Quinta das 
Olelas (Represa).

Um almoço, e o partir do 
bolo (com o respectivo espu-
mante), foram os pontos do 
programa, em que não faltou 
os jogos de cartas, o toque da 
guitarra (pelo António No-
gueira) e as vozes de alguns 
dos participantes.

Neste tipo de convívios, 
o principal é a camaradagem 
(que tem sido apanágio 
durante todas as edições), 
independentemente dos tí-
tulos que o clube do coração 
conquista, ou não.

Parabéns a quem organi-
zou, que deu o melhor de si 
para que tudo corre-se pelo 
melhor ( o que foi consegui-
do), e um agradecimento 
(falamos por nós) de quem 
participou.

Para o ano, esperamos 
estar no 17º Convívio!

José Luís

Convívio Benfiquista

30 benfiquistas partici-
param no seu 19º convívio, 
que teve lugar no dia 26 de 
Maio, no Centro de Convívio 
de Retaxo.

Miguel Cardoso e Ri-
cardo Madeira foram este 
ano os responsáveis que 
atempadamente divulgaram 
o programa, que constou de 
pequeno-almoço, ronda pelas 
capelas e jantar.

Os participantes levaram 
ainda para casa, como recor-
dação, uma camisola que 
assinalou o evento.

No próximo ano, com 
outros organizadores, o con-
vívio atinge a sua 20ª edição

José Luís 

Convívio de 
Os Carlos

Um dos espaços do Carlos Ribeiro foi o local em que 
se realizou mais um convívio de Os Carlos, convívio este 
que teve lugar no dia 9 de Junho.

Em modo familiar, já que o nº de participantes não é 
muito grande, os preparativos iniciaram-se na véspera, 
pois havia que deixar as carnes para o almoço do dia 
seguinte em “ponto de rebuçado”.

No sábado, durante a manhã, preparou-se a refeição, 
e, no final da mesma, manteve-se a praxe de tomar o café 
e o digestivo (para quem o prefere). 

Ao final da tarde foi o lanche e o compromisso para 
voltar no próximo ano! 

José Luís 

27 de Maio - VI Passeio de Motorizadas 
Andorinhas do Pônsul

Mais um passeio realizado com sucesso, apesar das 
pingas que arrefeceram o asfalto! 

Os cerca de 70 inscritos que acompanharam o “bando” 
das Andorinhas do Pônsul,  percorreram perto de 90km 
pelas freguesias da Região de Castelo Branco. Momentos 
de convívio e camaradagem marcaram o dia que serviu 
para juntar relíquias nacionais e motorizações modernas 

num percurso com destino à confraternização dos amantes 
das 2 rodas. 

Gostaríamos de agradecer a todos os participantes e 
patrocinadores do evento ficando a garantia de que no 
próximo ano as Andorinhas voltam a “voar”.

Paulo Ferreira
Andorinhas do Ponsul
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NECROLOGIA

 Salão 
 Paula

Cabeleireira
Bairro da Srª. da Guia

Telefone: 272 989884 6000 - 621 RETAXO

Ângelo Carvalho 
dos Santos

Construção 
Civil

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

ZONAUTO, LDA
Reparação, peças e venda de Automóveis

Zona Industrial
Oficina, escritório e stand

Telef. 272329442
6000 - 997 Castelo Branco

19 de Maio - 1º Passeio 
de Motorizadas Carlos Russo

No dia 19 de Maio, 57 motard – entre os quais se encontravam 6 ou 7 mulheres - aderiram ao “ 1º passeio 
de motorizadas Carlos Russo” e depois de andarem cerca  de 70 kms sentaram-se à volta da mesa confrater-
nizando, contando as suas histórias, talvez combinando o próximo ou próximos passeios.

Iniciando o passeio à porta do café “O Retiro”, os motard seguiram por Cebolais de Cima, Alfrívida, Vale 
Pousadas, Perais e subiram depois até Sarnadas de Ródão onde fizeram a primeira paragem. Dali seguiram 
em direcção ao Alvaiade, Gavião de Ródão e  Vila Velha de Ródão, iniciando ali o regresso ao Retaxo e ao 
salão da Junta de Freguesia, onde os esperava um bem preparado e farto almoço.

Para assinalar a participação havia a foram entregues prémios à  motard mais nova e aos motard mais ve-
lho e mais novo. Falando com o Carlos Russo, foi visível a sua satisfação e entusiasmo como o “seu passeio” 
decorreu, facto que o leva a já estar a pensar no próximo.

João A. Pires Carmona

- António José Carrilho, 84 
anos, dia 01 de Maio, residente 
em Cebolais de Cima;

- Maria da Conceição Rodri-
gues Milheiro, 45 anos, dia 23 de 
Maio, residente em Retaxo;

- Aristides Fernandes Carrega, 
91 anos, dia 25 de Maio, residente 
em Cebolais de Cima;

- Maria Rodrigues, 91 anos, dia 25 de Maio, residente 
em Retaxo;

- Rosa Florinda Rodrigues Folgado, 85 anos, dia 15 
de Junho, residente em Cebolais de Cima;

- Fernando Valentim Rodrigues, 90 anos, dia 23 de 
Junho, residente em Cebolais de Cima

SENTIDAS  CONDOLÊNCIAS DA ACSRFRetaxo 
A SEUS FAMILIARES E AMIGOS

Partiu o último dos irmãos!

Faleceu dia 25 de Maio, com 91 anos de idade, a minha 
tia Maria Rodrigues. 

De pequeno, com os meus irmãos, sempre que podia (e 
me era permitido pela minha mãe) “fugia” para a casa dos 
meus avós (José e Clara), e, era a minha tia que nos aturava 
com as nossas traquinices.

Irmã gémea da minha mãe Ana, foi uma mulher que 
dedicou grande parte da sua vida à nossa Paróquia.

Foi catequista, fez limpezas na capela, cantou no coro, to-
cava o sino, nos funerais, para a missa e outros serviços.

O Rancho Folclórico foi outra das suas paixões! Aqui 
andou mais de 25 anos, percorreu o País de lés a lés, e viu 
crescer muitas gerações que passaram pelo grupo.

A sua teimosia, que até certo ponto compreendi, e aceitei, 
fê-la viver no seu cantinho (a casa onde nasceu, cresceu e 
sempre viveu), que não queria abandonar, mas que, e por 
uma questão de dignidade teve que deixar, embora muito 
contrariada.

Partiu serena, e com um fim de vida digno, acompanhada 
(e bem) pelas funcionárias, e toda a parte técnica e directiva 
do Centro Social e Paroquial de Cebolais de Cima, a quem 
todos nós (a família) agradecemos.

Estará, seguramente, num bom lugar, junto dos seus 
pais e irmãos. Até um dia Tia Maria!

José Luís
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Dia da Santa Cruz 
em Cebolais

Desde há muitos anos que no dia 3 de Maio se 
celebra a Santa Cruz em Cebolais. 

Reza a história que o dia festivo, que é considerado 
o feriado da aldeia, se comemorara desde o tempo em 
que um peregrino deixou na Paróquia uma relíquia 
da Santa Cruz. 

O dia festivo é assinalado com uma missa solene 
seguida de procissão e também nesse dia e desde há 
muitos anos, as equipas dos solteiros e dos casados 
encontram-se no Campo dos Fiéis! Juntamos algumas 
imagens alusivas às comemorações.

João A. Pires Carmona

Curso de Fitofarmacêuticos na ACSRFRetaxo
( 20 a 27 de Junho)

Sob a égide da ACSRFRetaxo, entre os dias 20 a 27 de Junho, a SICÓ FOR-
MAÇÃO, Sociedade de Ensino Profissional, entidade proprietária da Escola 
Tecnológica e Profissional de Sicó, entidade formadora e detentora de um Centro 
Qualifica, ministrou o Curso de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos com 
Equipamentos de Pulverização Manual – 25 horas.

A formação foi ministrada pelos formadores Carlos Cabral e Ana Paula Santos 
e no final do curso todos os formandos receberam um certificado de frequência de 
formação profissional em produtos fitofarmacêuticos que os habilita a poderem 
adquirir os produtos de que necessitarem durante os próximos 10 anos. 

Além do certificado receberão um cartão numerado que os identificará junto 
das entidades vendedoras de produtos fitofarmacêuticos. 

João A. Pires Carmona

USALBI – PÓLO DE RETAXO
 26 JUN - Encerramento do ano lectivo (CIDADANIA) 

No dia 26 de Junho o profes-
sor e os alunos da CIDADANIA 
fizeram um balanço daquilo de 
que falaram e viveram durante 
o ano lectivo, deram sugestões 
para o “programa do próximo 
ano” e em jeito de desafio ofe-
receram ao Prof. Nuno um livro 
para que nele buscasse outros 

conhecimentos e imaginação. 
E à boa maneira das gentes da 
Beira, para brindar e assinalar o 
“para o ano há mais”, não faltou 
o cálice de vinho do Porto, o 
bolo enrolado, os coscurões e os 
biscoitos confeccionados com o 
carinho de sempre pelas expert 
na matéria. 

Na tarde do dia 19 de Junho e 
no Cine Teatro de Castelo Branco, 
a direcção da USALBI promoveu 
um espectáculo no Cine Teatro de 
Castelo Branco em que os artistas 
foram os próprios alunos. Para 
gáudio duma plateia constituída 
por alunos dos diferentes pólos, os 
artistas, seja integrando um grupo 
musical, de canto ou de teatro, 
deram largas aos seus atributos 

grangeando fartos aplausos.
Nesse mesmo dia à noite e para 

assinalar em beleza o final do ano 
lectivo, mais de 700 convivas, entre 
directores, professores, alunos, 
familiares e amigos participaram 
num animado jantar na Póvoa de 
Rio de Moinhos que serviu para 
estreitar laços, fazer mais amigos 
e contar histórias da vida de cada 
um.


