
   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
Restaurante Regional | Café | Convívios

“O Ramalhete”
de Paula & Lurdes Ramalhete

  Especialidade da Casa:
  Cabrito - Bife à Casa - Bacalhau à Lagareiro

Voz de Retaxo
j.vozretaxo@gmail.com Pela Cultura, Formação, Apoio Social, Informação, Proximidade e Juventude

Coordenadas: N 39º 46’ 10’’     W 7º 25’ 27’’   Telef.: 272 989 484  - 962 289 565
EN 3, km 116 (junto ao apeadeiro da CP)      REPRESA  6000 - 620 Retaxo

DIRECTOR:
JOÃO A. PIRES CARMONA

BIMESTRAL |  ANO 33º
N.º 209

MAIO e JUNHO  de 2019

Nota do DIRECTOR:

VOZ DE  RETAXO é a voz da ACSR-
FRetaxo no que toca exclusivamente a 
divulgar  as suas actividades e o seu 
papel social, deixando o resto do jornal 
disponível para quem ali queira escrever 
os seus artigos de opinião, de crítica 
ou de informação; 

Os conteúdos não vinculam a Asso-
ciação mas apenas o autor cujo nome 
é inscrito

Editorial
Terminámos o nosso último editorial 

referindo que “votar é um direito e um 
dever”!

No interior publicamos o resultado das 
eleições europeias na União de Freguesias 
de Cebolais de Cima e Retaxo, onde a 
abstenção foi de 57%, bastante inferior 
à média nacional dos 69%. Mais e melhor 
cidadania, comparativamente ao resto 
do país? Deixamos essa análise para os 
entendidos!

O que sabemos e conhecemos, é que 
normalmente as gentes não são interven-
tivas antes se acomodam àquilo que os 
outros façam ou possam fazer por elas. 
Talvez ainda resquícios dos tempos da 
outra senhora e do espírito servil que foi 
incutido por aqueles que dominavam. A mim, 
a quem desde pequenito ensinaram a ter 
opinião, a não ter receio de nada nem de 
ninguém, faz-me impressão. Por isso fize-
ram eco em mim as considerações feitas 
por João Carvalhinho no artigo de opinião 
que publicou no RECONQUISTA nr. 3822, 
pág. 35, subordinado ao título “O Barrocal 
desde a minha janela” e a propósito dos 
poderes públicos procurarem não ouvir as 
vozes das gentes nas suas decisões. Um dia 
destes, talvez que num dos próximos nú-
meros deste jornal, talvez nos debrucemos 
sobre “A Latada vista da minha janela” e 
a comparemos com os ex-libris de outras 
aldeias e lugares aqui bem perto de nós 
e junto das quais apetece viver! Junto à 
Latada, à Latada actual, não apetece nem 
sequer olhar, Antes ali estivessem ainda 
as paredes do armazém e da fábrica! Faz 
já 5 anos apreciámos a vontade com que 
o Presidente da Junta assistia às demoli-
ções, seguramente porque lhe prometeram 
OBRA. Onde está ela? 

Temos o MUTEX! Sim, temos o MU-
TEX, ex-libris da história da indústria 
de lanifícios que trás visitantes mas não 
trás residentes, porque não proporciona 
o bem estar requerido por quem reside. 
Continuamos à espera, desesperando…

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

6 de Julho – 34º Encontro Nacional 
de Folclore (ACSRFRetaxo, Largo 

da Senhora da Guia)

Dias 27 e 28 de Julho, Cebolais, 
Retaxo e Represa estarão em festa 

28 de Junho, na Boidobra
 Encerramento do Curso Competências 

Pessoais e Sociais 
Capacitação para a Inclusão (Poise.3 - Portugal 2020)

Agenda de Actividades de Julho e Agosto de 2019

- 6 de Julho – 34º Encontro Nacional de Folclore (ACSRFRetaxo – 
Senhora da Guia)

- 27 de Julho – Festival de Folclore Mangualde-Azurara 
- Protocolo Banco Alimentar Contra a Fome (distribuição mensal de 

alimentos a famílias carenciadas da Freguesia);
- Recolha de roupa, calçado e brinquedos (Protocolo com a Ultriplo);
- Programa Ecovalor (recolha de papel, cartão e plástico)/ protocolo com 

a Valnor (entrega destes materiais na nossa sede);
- Edição de mais um nº do Jornal Voz de Retaxo.

FONTE: site da União de Freguesias no Facebook
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CANTINHO 
DA POESIA Espaço dos Nossos Associados

Aniversariantes deMaio e Junho

Urgente
Palavra que foi banalizada.
Com a qual vivemos dia a dia,
Nesta vida agitada.

Urgente é a maneira mais pobre,
De viver neste Mundo.
Porque no dia em que partirmos.
Deixamos as coisas pendentes,
Que foram verdadeiramente urgentes.

Urgente é fazer uma paragem.
E perguntar que significado.
Tem tudo aquilo que faço?

Urgente é que sejas mais amigo.
Mais humano, mais irmão.
E quando alguém te pede ajuda.
Lhe saibas dar a mão.

Urgente é em cada manhã.
Ao veres o sol nascer…
Te enchas do seu calor.
E dês graças ao Senhor

Urgente é saber valorizar.
O tempo que dás ao outro
Sem olhar a credos nem cor
Urgente é dizeres às pessoas, hoje
O quanto lhe queres.
E que amanhã não desesperes.
Porque algo ficou por dizer…

Urgente é que não esgotes,
A vida num sopro.
E quando olhares para trás.
Não digas, fui mesmo tonto.

Com uma agenda cheia 
De emergências, projetos, exposições, reuniões…
Tudo se tornou urgente.
Mas o mais importante ficou por fazer “viver”.

Conceição Correia 
(17.04.2018)

Flor é Amor 
Ser poeta
É inventar uma Flor
E passar toda a Vida
A osculá-la em ardentes ardores.

Com muito jeitinho
Cuidar dela em estertores
Estimá-la
E ser essa Flor
O nosso único Amor.

Nada dura eternidades
Nem a Vida
Nem a Flor.

Tudo termina
Em suaves doidices de Amor.

Carlos Barata
4 de Abril de 2011

Maio
Manuel Alfredo Rocha Garcia
Paula Cristina Correia Leitão
Rosa Emília Mota Pinto
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. Pereira Ferro Rodrigues
Cremilda Martins de Oliveira

Junho
Joaquim Valente Boavida
João Alberto Pires Carmona
Mabel Maria L. Martins Fernandes 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 Ribeiro F. Dias Belo
Sara Cláudia Ribeiro Lopes Santos
João Duarte de Oliveira

18 de Maio – ACSRFRetaxo 
nos Sabores de Sarnadas

No domingo, 18 de Maio, a ACSRFRetaxo 
participou no “mercadinho” do atelier gas-
tronómico “Sopas de Boda e Tijelada”, em 
Sarnadas de Ródão, evento promovido pela 
As Nossas Gentes - Associação Rancho Fol-
clórico de Sarnadas de Ródão, com o apoio 
do Município de Vila Velha de Ródão, no 
âmbito do programa Beira Baixa Cultural, 
projecto cofinanciado pelo Centro2020, 
Portugal 2020 e União Europeia, através 
do FEDER (Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional). 
 A “festa” teve início pelas 11 horas e com as 
tendinhas à volta pudemos assistir à atuação 
do grupo de concertinas “As Palmeiras”, pu-
demos desfrutar de um almoço onde foram 
servidos as Sopas de Boda (prato típico à base 
de carne de borrego ou cabrito, massa e pão)  
e as Tigeladas (sobremesa deliciosa feita com 
leite e ovos cozidos numa caçarola de barro) 
e a meio da tarde apreciar o grupo musical 
“Os Quintarolas” de Vilas Ruivas.

 João A. Pires Carmona
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Associação em Noticia

EVENTOS e ACTIVIDADES

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

FUROS ARTESIANOS

Estrada Municipal - REPRESA - 6000-620 Retaxo

Café “O Retiro”
Mediador Jogos Santa Casa

Bebidas e Petiscos
Máquina de Diversão

Rua 1.º de Dezembro, 26
Telef.: 272 989 393
6000-621 RETAXO

CASTELO BRANCO

Caro sócio
A Associação e o Rancho Folclórico não sobreviverão sem asso-

ciados e se estes não pagarem as quotas:
(apenas 12 euros em cada ano! Apenas 1 euro em cada mês!).
Os custos de sustentação aumentaram e o montante dos apoios 

(IPDJ, CMCB e Junta de Feguesia) é o mesmo de há muitos anos a 
estar parte, pelo que apenas com a realização de algumas actividades 
tradicionais, anualmente realizadas, temos conseguido manter-nos 
fiéis ao princípio que sempre nos guiou: 

CONTAS EQUILIBRADAS! NÃO DEVER NADA A NIN-
GUÉM!

Para pagar as suas quotas basta dirigir-se a uma caixa multibanco 
e efectuar o pagamento para:

IBAN PT 50.0010.0000.1216.9450.0017.7
e, para além das suas quotas DESAFIE UM AMIGO TAM-

BÉM!

Directores do Boletim 
FOLCLORE 

e Jornal VOZ DE RETAXO
- Novembro de 1985 a Dezembro 89 – Boletim FOLCLORE 

(mensal) – José Luís Afonso Pires
José Manuel Afonso Pires

- Janeiro 1989 a Dezembro 94 – jornal VOZ DE RETAXO – José 
Luís Afonso Pires

  * até Julho 1993 o Boletim e o Jornal eram folhas A4 escritas à 
máquina ou com montagens de fotocópias e do original eram repro-
duzidas as cópias de acordo com a distribuição

- Janeiro 1995 a Março 96 – Cláudia Vaz

- Abril 1996 a Fevereiro 97 – Lucinda Gomes

- Março 1997 a Junho 99 – José Luís Pires (Director Interino)
   * em Março 1998 o jornal passou a formato TABLÓIDE 

- Julho 1999 a Abril 2001 – Fernando S. Moura

- Maio 2001 a Janeiro 2002 – Anabela Ferreira

- Fevereiro 2002 a Dezembro 2004 – Fernando Moura
   * em Maio 2003 o jornal passou a BIMESTRAL

- Janeiro 2005 a Outubro 2007 – sem Director

- Novembro 2007 a Dezembro 2010 – Elsa Sequeira

- Janeiro 2011 a Fevereiro 2016 – Fátima Marques

- Março 2016 – João A. Pires Carmona 

Curso Competências Pessoais e Sociais 
- Capacitação para a Inclusão

(Poise.3 - Portugal 2020)

No dia 28 de Junho terminou, 
na Boidobra, na sede do Rancho 
Folclórico local (a quem agrade-
cemos a colaboração), o Curso de 
Competências Pessoais e Sociais. 
Frequentado por 22 formandos 
e com uma carga horária de 200 
horas, foi o último dos 7 cursos 
integrados no Projecto aprovado 
à nossa Associação no âmbito do 
programa  Portugal 2020.

Como fomos dando nota em 
anteriores edições do jornal, 3 cur-
sos tiveram lugar em Retaxo, 2 na 
Boidobra, 1 em Proença-a-Nova e 
1 na Guarda, devido à inexistência 
de formandos em Retaxo, Cebolais 
e outras freguesias vizinhas.

Como vem sendo hábito nou-
tras formações patrocinadas e no 

âmbito da Associação Cultural e 
Social Rancho Folclórico de Re-
taxo, o nosso parceiro foi a Sicò 
Formação, entidade credenciada 
para o efeito.

Na foto os formandos acompa-

nhados por uma das formadoras 
(Joana) e pela coordenadora.Vera 
(que na última fase substituiu a 
Cátia).

José Luís Pires

Programa Ecovalor

A ACSRFRetaxo aderiu ao Programa Ecovalor, 
programa que na nossa zona é da responsabilidade 
da Valnor.

Na vertente público não escolar, esperamos poder 
contar com o apoio de todos os residentes na União 
de Freguesias na entrega, na sede da Associação, dos 
resíduos de papel, cartão, plástico e metal.

Não são aceites e portanto não devem ser guardadas 
mas antes colocadas no contentor do lixo geral, as em-
balagens que tenham restos de margarinas, manteigas, 
yogurtes, óleos alimentares ou outros, etc.

Esta é mais uma forma de contribuirmos para um 
melhor ambiente e de nos  ajudarem para que nós 
possamos continuar a ajudar!

José Luís Pires
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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

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

25 de Maio - Recolha do Banco Alimentar
No dia 25 de Maio a Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de 

Retaxo, colaborou em mais uma recolha do Banco Alimentar Contra a Fome de 
Castelo Branco.

As nossas duas voluntárias, a Ana e a Susana, fizeram um turno no Centro 
Comercial Allegro, de Castelo Branco, dando assim um valioso contributo para 
que o Banco Alimentar e a nossa Associação possam continuar a apoiar famílias 
carenciadas.

Nestas páginas aqui deixamos o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e  
deixamos o desafio para que em próximas recolhas outros voluntários se juntem à 
iniciativa, contribuindo com a sua participação para o êxito destas iniciativas.

José Luís Pires

LATADA (Cebolais)  
a sala de visitas adiada!

Já lá vão 4 anos depois que nas páginas deste jornal 
deixámos o nosso desafio ao poder autárquico!

Desde aquela data às perguntas que se fizeram, respon-
deram ORELHAS SURDAS e BOCAS MOUCAS!

Apetece-nos parafrasear Joâo Carvalhinho que no 
RECONQUISTA nr. 3822 de 13 de Junho, a páginas 35 e 
num artigo de opinião com o título  “O Barrocal desde a 
minha janela”, escreveu:

“…Uma das intervenções estruturantes do nosso ecos-
sistema urbano, que estava em falta, acabou diminuída pela 
ausência de prévia discussão pública. O projecto Barrocal 
devia ter sido mobilizador, para concitar a apropriação 
da ideia pela comunidade. Um excelente momento de 
participação cívica! Uma oportunidade perdida, por pre-
conceito.

A gestão da coisa pública não pode ser reservada, mas an-

tes transparente, proactiva na informação e na participação 
, para a formulação de iniciativas e para as decisões…

A Pólis constrói-se com a participação dos cidadãos em 
mais momentos, para além do sufrágio quadrienal.”

Cebolais necessita de um espaço nobre que se possa 
designar de “a sua sala de visitas”!

 Agradável à vista e aos corações, funcional, fresco, 
chamativo, apelativo como são tantos e tantos espaços que 
podemos apreciar e desfrutar em aldeias e lugares vizinhos! 
Ao vê-los e ao desfrutá-los tenho inveja daqueles que os 
podem apreciar no seu dia a dia e mostrar aos amigos.

Todos os dias estou com a Latada desde a minha ja-
nela!

João A. Pires Carmona

CURIOSIDADES DE CEBOLAIS!

O corta-erva não passou pela Trav. Alegria

A erva não foi 
cortada mas o 
poste 
apresenta um 
“valente rombo”

Em meados de Julho 
a “sala de visitas de Cebolais” está assim!
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Rancho Folclórico de Retaxo 
EVENTOS e ACTIVIDADES

1 de Junho - Festival de Folclore de Louções-Turquel 
(Alcobaça)

No dia 1 de Junho e com a primeira saída, 
o Rancho Folclórico de Retaxo abriu a época 
de Festivais/ Encontros de Folclore em que vai 
participar.

A província da Estremadura e mais con-
cretamente a localidade de Louções, Turquel, 
foi o local em que marcámos presença e fomos 
excelentemente recebidos.

Num dia de muito calor, a gente voluntária 
que integra o grupo representou dignamente a 
nossa terra e região, sendo de registar a estreia 
no nosso grupo da Helga, a quem agradecemos  
ter passado a fazer parte do Rancho Folclórico e 
a quem saudamos com o nosso bem-vinda.

José Luís Pires

8 de Junho - Festival 
de Folclore de Corticeiro 

de Cima (Cantanhede)

No dia 8 de Junho, um sábado, o Rancho Folclórico 
de Retaxo viajou até Corticeiro de Cima, Cantanhede, 
para participar no Festival de Folclore deste grupo 
folclórico.

Numa tarde  ventosa  que antevia uma noite fria 
(como veio a acontecer), foi muito o calor humano, numa 
localidade em que estivemos pela primeira vez.

A anteceder o Festival, foi servido a todos os grupos 
participantes um excelente e farto jantar e a  actuação 
dos grupos/ ranchos teve inicio pelas 21h 30m, sendo o 
nosso Rancho  o penúltimo a actuar, numa participação 
cheia de vivacidade e alegria.

Neste Festival apresentámos mais um reforço, o 
Alexandre, que fez a sua estreia e a quem saudamos e 
damos as boas-vindas. Como é bom assistir ao rejuve-
nescimento, sinal de que passados 34 anos o Rancho 
Folclórico de Retaxo continua vivo, merecedor de outra 
atenção pelos responsáveis pela cultura autárquica.

José Luís Pires

6 de Julho – 34º Encontro 
Nacional de Folclore
(no Largo da Senhora da Guia)

Em 6 de Julho a ACSRFRetaxo e o seu Rancho 
Folclórico organizarão o 34º Encontro Nacional de 
Ranchos Folclóricos. 

Pesem as dificuldades, os altos e baixos resultantes 
das dificuldades de recrutamento de dançarinos e a 
necessidade de manter contas equilibradas, sempre a 
ACRFRetaxo soube dar a volta a dificuldades e conti-
nuar a trilhar o caminho de levar as danças e tradições 
de Retaxo por esse Portugal fora.

Por tudo o que temos feito pensamos que merecíamos 
outro tratamento, outros apoios dos responsáveis pelos 
pelouros da cultura, pelo menos merecíamos não ser 
retaliados nem menos bem tratados comparativamente 
a outras associações a quem pedimos meças.

Desde há uns anos que, para manter as contas 
equilibradas, a estratégia passa por seleccionar deslo-
cações mais curtas e patrocinar intercâmbios gratuitos 
com os ranchos ou grupos congéneres, onde cada um 
assume as deslocações e apenas garante uma refeição 
aos grupos convidados.

No próximo dia 6 de Julho, quem for ao largo da 
Senhora da Guia a partir das 21.15 horas, terá oportu-
nidade de apreciar a arte e as tradições dos seguintes 
agrupamentos:

- Grupo Etnográfico do Corticeiro de Cima/Beira 
Litoral

- Rancho Folclórico de Mangualda/Beira Alta
- Rancho Folclórico de Retaxo/Beira Baixa
- Rancho Folclórico Mira-Serra de Louções, Tur-

quel/Alta Estremadura

USALBI (Pólo de Cebolais e Retaxo) 
Encerramento ano lectivo hidroginástica 2018/2019

VIDA SÃ EM CORPO SÃO num espaço de LAZER, 
CONVÍVIO e CULTURA

No dia 13 de Junho os alunos de hidroginástica da USALBI, Pólo Cebolais/Retaxo, desafiaram o seu professor para 
um almoço que assinalasse o fim do ano lectivo, o fim de um ciclo de convívio, lazer e vida sã em corpo são dentro da 
piscina.

Durante o almoço convívio realizado no restaurante da piscina, conviveram diferentes pólos da USALBI (Almaceda, 
Santo André, Cebolais/Retaxo,…), e trocaram-se lembranças. São assim as gentes sãs de corpo e espírito!

Confraternização à volta da mesa
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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

Luis Belo
Telm. 966 452 422

luisbeloautomoveis@gmail.com | R. Agostinho Belo - 6000-621 Retaxo

Compra e venda
Veículos Automóveis Novos e Usados

Leia e assine 
o jornal

Voz de Retaxo

No passado dia 26 de Maio 
decorreram em Portugal mais 
umas eleições para o Parlamento 
Europeu. E como sempre, quando 
a questão é ir a votos, seja para 
eleições Europeias, Legislativas ou 
Presidenciais, quem vence nunca 
são os portugueses como seria 
desejável e proveitoso para todos,  
nem enquanto portugueses nem 
enquanto europeus, mas é sim a 
bela da abstenção que mais uma vez 
se superou e atingiu os 70 %!

Como sou uma pessoa opti-
mista digo que nem foi assim tão 
mau pois, com o grau de acefalia 
crescente na sociedade portugue-
sa, acredito que chegará o dia em 
que num qualquer acto eleitoral 
futuro se chegará a uma abstenção 
de 100%.

Mas mais triste do que tudo isto 
são os argumentos falaciosos e mal 
fundamentados que muitos de nós 
frequentemente apresentam para 
se esquivarem à responsabilidade 
cívica de exercer o direito, que 
também é um dever, de ir votar.

Vou apenas apresentar alguns 
desses pseudo argumentos que 

Os portugueses e os actos eleitorais
com alguma frequência muitos 
portugueses apresentam como 
justificativa para não ir votar. Nesta 
matéria tudo e todos são responsá-
veis pelo facto de os abstencionistas 
portugueses não irem votar menos 
os próprios.

Ele é o tempo meteorológico, 
se estiver bom tempo é sempre 
preferível ir passear, ir almoçar fora 
ou até, se houver proximidade, dar 
uma escapadinha até à praia. Se as 
condições meteorológicas forem 
adversas também são muitas vezes 
justificativas para não nos respon-
sabilizarmos por aquilo que vemos 
acontecer à nossa volta, quantos de 
nós já não dissemos ou ouvimos 
dizer a outros cidadãos: - “Está a 
chover, era só o que faltava que eu 
saísse de casa para ir votar!”

Mas a mim, a justificativa que os 
portugueses apresentam para não 
votar e que mais me custa aceitar, 
é a seguinte: - “Eu não voto por-
que eles são todos iguais, sendo o 
“eles” aqueles que nos representam 
e o “todos iguais” serve para nos 
qualificar a todos igualmente como 
ladrões e corruptos.

Consigo compreender o porquê 
desta atitude (quem não!?) mas não 
posso de forma alguma aceitá-la, 
em primeiro lugar porque não me 
revejo de todo nesta mentalidade 
corrupta e em segundo lugar por-
que sei que só votando nem que seja 
num partido que saiba, à partida, 
que não vai eleger qualquer depu-
tado, posso demonstrar a minha in-
dignação contra o poder instituído. 
Se não o fizer mais não faço do que 
ser conivente com ele, isto porque a 
minha condição financeira não me 
permite ir viver para a Dinamarca. 
E porquê a Dinamarca, perguntar-
se-á o leitor?

Pois bem. As razões são sim-
ples: Fica na Europa, continente ao 
qual também pertencemos (embora 
por vezes, devido às atitudes que 
tomamos, não pareça) e em 2018 foi 
considerado o país menos corrupto 
do mundo. E eu acredito que isto se 
deva muito mais ao elevado nível 
de responsabilidade e consciência 
cívica do povo dinamarquês do que 
à falta de sol ou de areia.

Manuela Galvão

Demograficamente falando!

Para que se tenha um conhecimento real do que foi a 
evolução, e a perda, de população nas ex-freguesias, que 
a partir de 2013 foram unificadas, publicamos as tabelas 
das populações até ao ano de 2011, tendo em conta que, no 
que diz respeito a Retaxo, incluía também a localidade de 
Represa.

CURIOSIDADES DE CEBOLAIS, RETAXO e REPRESA
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 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

Mais de cinquenta benfiquistas participaram no seu 20º convívio, 
que teve lugar no dia 08 de Junho no Centro de Convívio de Retaxo. 

Coube a Ricardo Rodrigues a organização do evento, num programa 
que constou de pequeno-almoço, ronda pelas “capelas” e jantar.

Os participantes levaram ainda para casa, como recordação, um pólo 
alusivo ao convívio, lembrança que estava incluída na inscrição.

O responsável pela organização do convívio, solicitou-nos que nestas 
páginas e em seu nome agradecessemos a todos os participantes e ainda 
a quem deu a sua colaboração das mais diversas formas.

No próximo ano cabe a Pedro Duque organizar a 21ª edição do 
convívio.

José Luís Pires

10 de Junho - 17º Convívio Sportinguista

No dia 10 de Junho, quatro 
dezenas de sportinguistas respon-
deram à “chamada” da comissão 
responsável por mais um convívio 
do leão.

Filipe Lopes, António Sousa 
e Rui Ramos, organizaram aquela 
que foi a 17ª edição, que teve lugar 
na Quinta das Olelas (Represa).

Um almoço, a que se seguiu 
um lanche, durante a tarde, foram 
os pontos do programa, em que 

não faltaram os jogos de cartas e 
fundamentalmente os momentos 
de são e salutar convívio.

Nestes encontros, o mais 
importante é a camaradagem e a 
amizade que têm sido apanágio 
durante todas as edições e desta 
vez marcaram também presença 
alguns elementos ligados ao 
Núcleo Sportinguista de Castelo 
Branco que se quiseram juntar 
à festa.

Parabéns a quem organizou e 
deu o melhor de si para que tudo 
corresse pelo melhor.

A terminar ficou assente que 
o 18º convívio, em 2020, seria 
organizado pela mesma comissão 
organizadora que nos pediu que, 
através destas páginas, lançásse-
mos o desafio a outros sportinguis-
tas para se associarem à festa.

José Luís Pires

Almoço Convívio d’Os Carlos
Pela vigésima nona vez os Carlos realizaram o seu almoço con-

vívio.
Novamente, sempre no último sábado do mês de Maio, repetem 

a iniciativa. Este ano voltou a acontecer pois, sete Carlos estiveram à 
mesa, almoçando no restaurante “O Caçador”, em Cebolais de Cima, 
e confraternizaram durante toda a tarde. 

Faltaram alguns por motivos alheios à organização, este ano a 
cargo do Carlos Oliveira e do Carlos Peleja, que tiveram a gentileza 
de preparar o evento e ao mesmo tempo ofertar lembranças a todos.

No próximo ano a organização será da responsabilidade do Carlos 
Duarte e Carlos Lopes.

Carlos Simões

1 de Junho 
- Convívio 

dos “Jovens  
de 1954”

No passado dia 1 de Junho, os 
“Jovens de 1954” encontraram-
se para realizar o seu convívio 
anual. 

Doze foi o número de parti-
cipantes e o local escolhido foi a 
“adega do Emílio”, na pequena e 
acolhedora aldeia de Amarelos, 
freguesia de Sarnadas de Ródão. 

O cozinheiro José Vinagre 
teve o ensejo de cozinhar javali 
com batatas assadas no forno, 
condimentadas com os habituais 
e tradicionais temperos da região, 
sobremesa com a fruta da época e 
onde não faltou a famosa tigelada 
confecionada na Padaria Canelas 
e Coelho. 

O famoso vinho e digestivos 
foram ofertados pela “adega do 
Emílio”. 

Parabéns à organização, que 
no próximo ano repetirá o evento 
neste dia de festa. Convívio e cama-
radagem assinalaram a passagem 
de mais um ano.

Carlos Simões

O Grupo de Motorizadas Andorinhas do Pônsul que pertence à União 
de Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo realizou no domingo, 2 de 
Junho,  o seu anual Passeio de Motorizadas. 

Cerca de 90 pessoas participaram neste, que foi o 7º passeio por 
algumas aldeias da Beira Interior Sul.

 Malpica do Tejo, Lentiscais, Alfrivida e Vale de Pousadas foram 
pontos de paragem para arrefecer os motores e os condutores dos ve-
ículos de duas rodas cujo passeio terminou com o almoço e convívio 
no Centro de Convívio de Retaxo.

“… um evento bem-sucedido graças à boa disposição de quem nos 
acompanha e devido também a quem nos presta apoio o que faz com que 
comida, bebida e animação nunca faltem no nosso passeio”, foi a nota 
que os elementos do grupo nos deixaram juntamente com a promessa 
de que para o ano as Andorinhas irão voltar a “voar”.

Paulo Ferreira
GMAP – Grupo Motorizadas Andorinhas do Pônsul
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NECROLOGIA

- Beatriz Maria Escarameia 
Horta Malato, 83 anos, dia 14 
de Maio, residente em Castelo 
Branco;

- Piedade Rodrigues Lopes, 
87 anos, dia 17 de Maio, resi-
dente em Retaxo;

- João Belo, 93 anos, dia 17 
de Maio, residente em Cebolais 
de Cima:

- José Leitão, 74 anos, dia 17 
de Maio, residente em Cebolais 
de Cima;

- Joaquim Mendes Lopes dos 
Santos, 67 anos, dia 28 de Maio, 
residente em Castelo Branco;

- Manuel Calcinha Ribeiro, 
95 anos, dia 31 de Maio, residen-
te em Cebolais de Cima;

- João Alberto Duarte Car-
mona, 66 anos, dia 04 de Junho, 
residente no Porto;

- Maria Carlos Pinto Ferrei-
ra Caseiro, 69 anos, dia 24 de 
Junho, residente em Cebolais 
de Cima;

SENTIDAS  
CONDOLÊNCIAS 

DA ACSRFRetaxo A SEUS 
FAMILIARES E AMIGOS

À ATENÇÃO DE:
- CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

- JUNTA da União de Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo
COISAS QUE NÃO ENTENDO… 
Há uns dias quando entrei por curiosidade de munícipe no site da União de Freguesias de Cebolais de Cima, Retaxo e Represa deparei por 

acaso com algo que me deixou com a pulga atrás da orelha… 
Então não é que aparece na morada do referido site que a sede da autarquia Cebolense /Retaxense e  Represa se situa no nº 83 da rua do 

Outeiro, em Cebolais de Cima? 

Engraçado é que desde 1930 tal nº designa a entrada 
de uma habitação de um industrial, entrada essa que 
servia para os movimentos de entrada e saída de carros 
de tração animal no transporte de peças de tecido e 
fardos de lã para fabrico, e mais tarde já a partir de 
1975 funcionava como entrada da mesma habitação 
para acesso dos automóveis ao referido quintal e ga-
ragem. Trata-se da casa do meu avô materno António 
Mendes Salavessa que por sua morte coube em herança 
a minha mãe como cabeça de casal da herança e por 
morte desta, a mim como representante da herança 
na condição de cabeça de casal…  

O que não entendo, é porque é que tal nº de po-
lícia atribuído por volta de 1930 ao meu avô, passou 
de repente a figurar como a sede da Junta da União 
das Freguesias já referidas. Se pago as contribuições 
municipais relativas ao espaço atrás do nº 83 com é 
que agora se trata da sede da Junta? 

São mesmo coisas que não entendo…
ISABEL S. VICENTE

ALGO ESTÁ ERRADO! (entroncamento da EM 553 com a EN 3)
Será o cruzamento, as marcações, a sinaliza-
ção ou…as árvores!
Sabemos que condutores já foram mandados pa-
rar pela BT (multados ou não!) por só o fazerem 
após o traço contínuo no pavimento, alinhado 
com o sinal de STOP! Para verem o que vem de 
lá e face aos obstáculos no campo de visão! 
Quem corrige a situação?

2º Passeio de Motorizadas Carlos Russo

Com alguns apoios comerciais, e na parte organizativa com alguns 
amantes das duas rodas a darem uma ajuda, e também da Junta de 
Freguesia (que cedeu o Centro de Convívio de Retaxo, para aqui ser 
servido o almoço), o evento saiu para a estrada no dia 26 de Maio, e 
com uma volta que percorreu, entre outras, as localidades de Retaxo, 
Cebolais de Cima, Sarnadas de Ródão e Stº André das Tojeiras.

Apesar de ser dia de eleições europeias marcaram presença mais de 
80 amantes das motorizadas/ motos, tendo cada um dos participantes 
direito a pequeno-almoço, reforços (em Sarnadas de Ródão, e nas To-

jeiras/ anexa da freguesia de Stº André das Tojeiras), almoço e a duas 
lembranças alusivas ao Passeio. No final do Passeio, Carlos Rodrigues 
mostrava-se satisfeito “por mais este sucesso do 2º Passeio, no seguimento 
do que tinha sido a primeira, edição em 2018”, aproveitando a ocasião 
para agradecer todos os apoios que teve, assim como aos participantes, 
“pois sem eles, não haveria mais esta edição, e espero por estes, e muitos 
mais, em 2020, no meu 3º Passeio”.

Texto: José Luís Pires
Fotos, créditos de: Francisco Jorge


