Continuam atípicos estes tempos que estamos viven-

Albano Pereira Leitão,
Unipessoal Lda.

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

Telef. 272 998 676
Telem. 933 189 386

PÃO CASEIRO
BROAS DE MEL - BISCOITOS - BOLOS DE FESTA

			
			

18 e 19 de Dezembro – VAMOS RECORDAR
- o nosso presépio
- as nossas exposições
- os nossos produtos tradicionais
Vamos assinalar os 40 anos
da ACSRFRetaxo!

xo.

- Edição de mais um nº do Jornal Voz de Reta-

- Programa Ecovalor (recolha de papel, cartão e
plástico)/ protocolo com a Valnor);

- Recolha de roupa, calçado e brinquedos (Protocolo com a Ultriplo);

- Protocolo Banco Alimentar Contra a Fome (distribuição mensal de alimentos a famílias carenciadas
da Freguesia);

- Vamos Recordar/Exposições, presépio e venda
de produtos-sede da Associação (dias 18 e 19);

- Comemoração do 40º aniversário da Associação
com almoço para elementos e colaboradores, apresentação pública do livro Pinceladas de Poesia, de Maria
da Conceição Correia, e bolo de aniversário (dia 1);

Agenda de actividades
de Dezembro
de 2021

A ACSRFRetaxo
deseja a todos
os seus
associados,
amigos e
respectivas
famílias, um
SANTO NATAL
e UM 2022
FELIZ e de PAZ

Telef.: 272 989 484 - 962 289 565
REPRESA 6000 - 620 Retaxo

Especialidade da Casa:
Cabrito - Bife à Casa - Bacalhau à Lagareiro
Coordenadas: N 39º 46’ 10’’ W 7º 25’ 27’’
EN 3, km 116 (junto ao apeadeiro da CP)

		
		

de Paula & Lurdes Ramalhete

“O Ramalhete”

Restaurante Regional | Café | Convívios

Restaurante

Nota do DIRECTOR: Os conteúdos do jornal VOZ DE RETAXO não vinculam a ACSRFRETAXO mas apenas o autor, cujo nome é inscrito!

João A. Pires Carmona
P.S. o autor segue a ortografia antiga

Num ano caracterizado pela pandemia SARS-COV 2 (COVID19), com todos os malefícios que tem trazido á forma
como se vive neste mundo, com as dúvidas científicas em
redor do “bicho”, que levam ao aparecimento de múltiplos
pensadores e fazedores de opinião, muitos talvez a soldo
de quem não conseguimos imaginar, vamos procurando viver
as nossas vidas, moderando afectos e contactos, tentando
resguardar-nos contra o inimigo invísível que se esconde
na sua forma de vida.
Estranhamente, em termos climáticos 2021 foi também
um ano atípico em comparação com os últimos anos porque,
ao contrário dos imediatamente anteriores, foi um ano em
que a chuva foi ciclicamente contemplando as terras, com
as suas árvores e o seus solos. De tal modo foi assim, que
as oliveiras e o seu fruto, foram encontrando condições que
as levaram a produzir como há muitos anos não acontecia
e levaram, dizem as estatísticas, a que Portugal atingisse
recordes de produção já esquecidos, pesem embora os
tantos e tantos velhos olivais que há muito deixaram de
ser aproveitados, fruto do envelhecimento ou morte dos
seus donos e pelas novas formas de vida – e de subsistência – que as gerações mais novas adoptaram devido às
migrações para a cidade, que levaram à desertificação do
interior do país.
Será que se conseguirá inverter esta tendência dos tempos
actuais?
Em termos politicos, as eleições autárquicas de 26 de Setembro provocaram alterações comportamentais e o aparecimento/
reaparecimento de actores que só as eleições legislativas marcadas
para 30 de Janeiro de 2022 e os resultados que o voto do povo
determinar, nos permitirá perceber se haverá mudanças e que
mudanças.
Queiramos ou não, os militares exigem ser respeitados em
conformidade, os profissionais de saúde exigem vencimentos
condignos que os levem a permanecer no Serviço Público e no
seu país, o POVO clama por JUSTIÇA, por uma JUSTIÇA que
previna e que castigue os prevaricadores, independentemente
do bolso cheio ou vazio.
Começamos a ficar fartos de ser enganados e de observarmos
que são sempre os mesmos a pagar…

do.

Editorial
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HOSPITAL DE CASTELO BRANCO
PISO 6 – CARDIOLOGIA E PNEUMOLOGIA

CANTINHO
DA POESIA
Sonho
Embarquei num barco a vela.
Que foi dar ao mar da esperança.
Banhei-me nas suas aguas,
Cobri-me com as suas algas.
Envolvi-me no seu perfume,
Numa fragância de sal.
Impregnou-se no meu corpo,
Nos meus ossos, na minha alma.
Ouvi o som do mar,
Embalada com a sua doce melodia.
Sonhei um doce sonho,
Despertei, já a lua nascia.
Espelhava no mar a sua luz.
Vi-me nas aguas serenas,
Revigorada, admirei o mar.
Regressei ao ponto de partida,
A morada quase esquecida,
A família conhecida.
Amor floresce, quente doce.
Sinto o revigorante calor do lar.
Amor infinito
É aqui o meu lugar
			

		
I
No dia 25 de Outubro (2021)
Neste hospital eu entrei
Tive um colega de quarto
E com ele eu bem me dei

		
VI
Ao pessoal auxiliar e de limpezas
Que zelaram pelo meu bem estar
Saio daqui com muita gratidão
Para sempre os vou recordar

		
II
Foi de segunda a quinta-feira
Que eu fiquei internado
Foram dias muito agradáveis
A um aparelho dormia ligado

		
VII
Aos enfermeiros e médicos
Lhes estou a agradecer
A maneira como fui tratado
Eu nunca os vou esquecer

		
III
Fui por todos bem tratado
Isso é muito de enaltecer
Continuem sempre assim
Que muitos vos vão agradecer
		
		
IV
Por ironia do destino
Uma romena cá encontrei
Há mais de vinte anos
Com ela eu já trabalhei
		
		
V
Toda a alimentação
Estava bem confeccionada
Cozinheiro ou cozinheira
Muito mas muito obrigada

		
VIII
Foram dias muito bons
Um dia tinha que vos deixar
Mas eu também já sinto
Saudades do meu querido lar
Carlos Ribeiro – Retaxo
28-10-2021
Obs.: Se me faltou mencionar alguma profissão
ou especialidade, as minhas desculpas.
Mais uma vez e para TODOS, o meu BEM
HAJAM pela forma como fui tratado.

Aniversariantes do mês de Outubro e Novembro

Lurdes Geraldes

Espaço dos Nossos Associados
----- soneto ----Quão tarde se faz a noite!
A noite de silêncio tresloucado
Em barbaridades de um fado
Triste em apoteose lenta demente.
Seguir de passo trocado em frente!
Isto da noite é estar calado
E ansiá-la sempre estereotipado
Num ardor de corpo ausente!

Outubro

Novembro

Ana da Conceição Valente Cardoso
Belarmina de Jesus Oliveira Rodrigues
João Alberto Fazenda Pires
Otelinda Pires Duarte Salavessa
António Fernandes Marques Nunes
Hermínia Mª Peres João Valente
José Gomes Oliveira Rodrigues
Joaquim Ribeiro Carmona

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 Mª C. Correia de Pires Carmona
Maria de Lurdes Cardoso M. Nunes Roque
Francisco Manuel Barreto Faísca
Madalena Maria Morgado Milheiro Almeida
António Nunes da Silva Baptista
Maria dos Prazeres Lopes
Idalina da Conceição Nunes Ribeiro

Apenas é noite de pensamento!
E não só!; é de escrevinhar
Em lonjuras dum eterno arder!
Mas quero saber onde o doce alento
Num arfar de querer respirar
E esquecer a eternidade de viver.
				
				

29 de Janeiro de 2012
Carlos Barata

Novos associados
António Manuel Carmona Rodrigues Mendes
Maria de Fátima Martins Lopes Bicho de Oliveira
Maria Graziela Ferreira Saraiva C. Caeiro

OUTUBRO/NOVEMBRO
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rancho folclórico

EVENTOS e ACTIVIDADES
Quotas
de associado
Com o ano de 2021 a terminar, apelamos a todos os nossos associados que ainda não
procederam ao pagamento
das suas quotas que o façam
o mais rápido possível. As
formas de pagamento são as
seguintes:
-transferência bancária, em
nome da ACSRFR: nib nº
0010.0000.1216.9450.0017.7
(enviando-nos o respectivo
comprovativo)
-cheque, em nome da ACS
Rancho Folclórico de Retaxo;
As quotas dos nossos associados são uma das fontes
de receita da colectividade,
pelo que pedimos o melhor
acolhimento a esta nossa
solicitação
A Direcção

1 de Dezembro – 40 anos da ACSRFRetaxo e
lançamento do livro “PINCELADAS DE POESIA”
O livro “Pinceladas de Poesia” da associada Conceição Correia foi editado em 2020
sob a égide da ACSRFRetaxo e com o patrocínio da CMCB, IPDJ e Junta da União
de Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo. Devido ao SARS-COV 2 (COVID 19)
o seu lançamento foi sendo sucessivamente adiado mas finalmente e aproveitando o
abrandamento das restricções ao controlo da pandemia, foi decidido aproveitar o dia
em que a ACSRFRetaxo completava o seu 40º aniversário para o trazer ao conhecimento de todos. No próximo número deste jornal, número especial alusivo ao 40º
aniversário da nossa Associação e à quadra festiva do Natal e Ano Novo abordaremos
detalhadamente este evento que teve a presença de Leopoldo Rodrigues, Presidente
da Câmara Municipal de Castelo Branco, Drª. Catarina Durão, Directora Regional da
DRC/IPDJ e outras entidades que dignificaram as efemérides com a sua presença e
intervenções ali produzidas.

1 de Novembro
Magusto da ACSRFRetaxo
Apesar da pandemia e das restricções ao normal curso das nossas actividades, em 2020
a ASRFRetaxo conseguira, com os inerentes e devidos cuidados (take away), realizar o
seu tradiconal MAGUSTO e este ano também conseguimos realizar tão característico
evento que levou à nossa Sede mais de uma vintena de associados que quiseram encontrarse ao almoço e continuar pela tarde de volta da fogueira onde se assaram as desejadas
castanhas.
Como sempre os voluntários habituais chegaram-se à frente – não colocamos nenhum
nome para não corrermos o risco de nos esquecer de alguém – e os comensais puderam
saborear uma apetitosa sopa de grão com massa e carnes grelhadas a preceito, acompanhadas de arroz de feijão e salada. Não faltaram também os doces da época, trabalhados
por mãos que se esmeraram na sua preparação!
A meio da tarde seguiram-se as castanhas assadas, acompanhadas pela jeropiga que
nunca sobra!
Castanhas assadas, não faltou o habitual momento musical que o Alísio Saraiva sempre
faz questão de nos proporcionar com os sons da sua viola beiroa.
Valeu a pena o esforço e o cuidado que todos tiveram porque, um mês depois, podemos
afirmar que ninguém contagiou nem foi contagiado!

Voz de Retaxo
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ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATORIA
Ao abrigo do artigo 9º. alínea e dos Estatutos da
Associação Cultural e Social Rancho Folclórico de
Retaxo. convoco os associados da mesma em pleno
gozo dos seus direitos. a reunir em Sessão Extraordinária no próximo dia 5 de Novembro de 2021,
pelas 20H30, na sua sede social, Rua Capitão João
Belo n.º 15 Retaxo, concelho de Castelo Branco,
com a seguinte
ORDEM DE TRABALHOS
• Ponto Um - Apresentação e Votação das
Actividades Previstas e Previsão Orçamental
para o ano de 2022;
• Ponto Dois - Outros assuntos de interessa
para a Associaçao.
Se à hora marcada não se encontrarem a maioria
dos sócios. a Assembleia terá lugar meia hora depois
com qualquer nº. de associados.

Recolha de alimentos
para o Banco Alimentar
Dias 27 e 28 de Novembro o Banco Alimentar Contra
a Fome fez a sua recolha de alimentos em alguns hipermercados de Castelo Branco. Mais uma vez a ACS Rancho
Folclórico de Retaxo fez o apelo junto dos beneficiários
que mensalmente recebem o cabaz de alimentos, e, contou
com a disponibilidade da Eduarda e da Andreia, a que se
juntou também voluntariamente a Manuela (cuja família
não recebe apoio, mas, sempre que lhe é possível, também
dá a sua colaboração), que na tarde do dia 28 estiveram no
Supermercado Auchan a entregar os sacos e a recolher os
produtos de quem quis contribuir.
A Cristina Gomes, responsável na ACSRFR pelo Espaço
Social, coordenou o transporte das nossas voluntárias.
No final desta campanha a Direção do Banco Alimentar
de Castelo Branco agradeceu os contributos através deste
texto colocado na sua página:
“Recebemos 4.1 Ton de alimentos.
Como se diz pela nossa Beira, muito bem-haja a todos
os que apoiam esta causa.
Já tínhamos saudades de vir para a rua e agradecer
pessoalmente cada doação.
Obrigada também a todos os voluntários, sem vocês
não seria possível.
Vamos cansados, mas de coração cheio, até já!
Ficamos ao dispor,
O BA de Castelo Branco.”
(in facebook)
José Luís Pires
Texto: José Luís
Fotos: Cristina Gomes

NOTA IMPORTANTE: na reunião da assembleiageral aconselha-se o uso de máscara. para além de
ser obrigatório o distanciamento entre os sócios
que estejam presentes. cumprindo as directrizes
da DGS.
Retaxo. 21 de Outubro de 2022
A Presidente da Mesa da Assembleia - Geral
Olívia Maria Cardoso Correia de Pires Carmona

NECROLOGIA

Fabrico de Pão e Bolos Regionais

- Manuel dos Santos Moura, 92
anos, dia 04 de Novembro, residente
em Cebolais de Cima;
- José Pires, 87 anos, dia 16 de
Novembro, residente em Retaxo;
- Celeste Fidalgo Bento, 97 anos,
dia 28 de Novembro, residente em
Retaxo:
- Lucília de Jesus Henriques
Serra, 89 anos, dia 30 de Novembro, residente em Cebolais de Cima

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

SENTIDAS CONDOLÊNCIAS DA ACSRFRetaxo
A SEUS FAMILIARES E AMIGOS

PADARIA

CANELAS & COELHO, Ldª.

Leia e assine o jornal

Voz de Retaxo

Voz de Retaxo
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António Luís Caramona

O Custódio Anão
Chegou cá no tempo em
que chovia desde o S. Martinho até ao Domingo Gordo
e, três dias depois, voltava
de novo a chover durante a
Quaresma toda.
Chegou quando havia
ainda uma dúzia de mercearias, onde se vendia de
tudo, de panos a panelas, de
açúcar ao arrátel ao sangacho
enlatado avulso. Ararutas à
unidade e petróleo ao meio
quartilho.
Naquele tempo, uma
dúzia e meia de tabernas
vendiam vinho fiado ao
copo, havia uma sapataria
nos baixos da alfaiataria e
a igreja tinha o tecto em
madeira pintada, num azul
evocativo e celestial.
Ainda não tinha aberto
o posto da GNR pelo que,
os moradores do Outeiro,
podiam fazer os despejos
na Quelha, sem serem incomodados pelos senhores da
autoridade.
Pouco ou nada se sabe
sobre as suas origens, consta

Farmácia

onde nasceu mas não há a
certeza e vagamente quando
nasceu.
Media pouco mais que
isso que estarão para aí a
pensar. Não era da raça pequena, como era o ti’ Piço.
Era mesmo um Anão.
Transportava, como eterna bagagem de mão, uma
caixa em madeira com os
utensílios de engraxador.
Vestia um casaco escuro que
lhe chegava aos pés e vivia
dum palheiro, paredes meias
com uma cabrada, que o nosso vizinho Joaquim Fazenda
lhe cedia a troco de nada,
ao que pareceu por serem
parentes afastados.
De manhã batia às portas
pedindo sapatos e botas para
engraxar, durante o resto do
dia gastava os tostões amealhados emborcando copos de
vinho, arrastando o casaco
pela serradura espalhada no
chão das tabernas.
Ao anoitecer adivinhavase o excesso calórico dos
taninos da vinhósca meio

CABARRÃO

Administração de Vacinas
Propriedade e Direção Técnica
testes: Glicémia;
Maria de Fátima Cabarrão
Triglicéridos;
Colesterol Total; Gravidez
Telef. 272 998 193 - Fax 272 998 195
Horário: segunda a Sexta 9h às 13h e 14h30 às 19h
Sábados 10h às 13h
Serviço de Disponibilidade 966 126 674
Serviços: Tensão Arterial; Peso/Altura
Rua Outeiro 126 6000-500 CEBOLAIS DE CIMA

mareada com que, todos
os dias santos e ou outros,
enchia o bandulho.
Comia do que lhe davam,
sem nunca pedir para comer
e a malta da escola temia-o.
Pelo vozeirão rouco e grosso,
desproporcionado para o
tamanho do locutor. Pelas
abas do casaco a esvoaçar,
como um morcego, naquele
andar bamboleante de quem
tem as pernas curtas.
Pelo terror não era, ele
não metia miúfia à canalha
miúda, isso não, pois o Custódio Anão era uma figura
mais que pacífica. E feliz na
sua profissão liberal.
Como éramos ali vizinhos
e de tantas vezes a minha
Mãe lhe matar a fome,
éramos o que se pode dizer
amigos, com uma semelhança porque, naquele tempo,
teríamos a mesma altura.
Certa vez, ao final de uma
tarde de verão, comemos pão
centeio com morcela fria que
ele cortava com uma navalha
ferrugenta nas mãos sujas de

tinta preta e castanha. Os
dois ali sentados na soleira
do palheiro, ele de casaco e
eu de calções, os dois encobertos pelo alcacêr para as
cabras, clandestinos, ali os
dois na parceirada.
Andou por aqui uns tempos e se nunca ninguém se
riu dele por ele ser O Anão,
deixou marcas, recordadas
para sempre.
A estória foi contada em
cinco linhas no Diário de
Notícias pelo meu Pai, na
época o correspondente deste jornal, e foi depois aproveitada para um editorial, no
noticiário das oito, na Rádio
Renascença que me lembro
de ouvirmos a propósito da
lição dele retirada e exemplo
de despojamento dos bens
terrenos.
Foi assim, para que conste.
O Custódio Anão tinha
por hábito gastar todo o
dinheiro que ganhava diariamente no ofício de engraxador. Na ronda do seu

esmolar trabalho, amealhava
os tostões que depois trocava,
ao final do dia, por copos
de vinho na última taberna
por onde passava antes de
recolher.
Conta-se que, certa noite,
depois de muitas voltas na
cama de palha, sem conseguir adormecer, desconhecendo as razões para tão
incomodativa insónia, terá
tido uma visão. Do Além,
contava ele, me mandaram
procurar nos bolsos do casaco e nada encontre e do
Além me mandaram que
procurasse melhor.
Foi o que fez até que, por
fim, descobriu perdida no
fundo do forro do casaco, que
era também o seu cobertor,
uma moeda preta de tostão.
Pegou na moeda, chegou à
porta do palheiro e lançou-a
para longe, tão longe quanto
conseguiu alcançar com o
seu braço curtinho.
Deitando fora a moeda
adormeceu de seguida como
um anjo.

Água é Vida

Café “O Retiro”

FRANCISCO MARTINS AFONSO

Mediador Jogos Santa Casa
Bebidas e Petiscos
Máquina de Diversão

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

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

Voz de Retaxo
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Neste número, em lugar de registar histórias passadas das nossas terras, registamos os actos das tomadas
de posse dos deputados à Assembleia Municipal de Castelo Branco, à Assembleia da União de Freguesias
de Cebolais de Cima e Retaxo, do Presidente da Câmara de Castelo Branco e do executivo da Junta da
União de Freguesias para o quadriénio 2021-2025, consequentes aos resultados das Eleições Autárquicas
de 26 de Setembro de 2021. Em democracia manda o povo, mandam os munícipes, independentemente
dos atropelos à lei, que sempre acontecem um pouco por todo o lado, porque são inerentes à condição
humana e à forma como cada um entende o que é CIDADANIA.

AUTÁRQUICAS 2021
15 de Outubro – Leopoldo Rodrigues toma posse como Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco
Na tarde de 15 de Outubro, no CineTeatro Avenida, em Castelo Branco,
decorreu a tomada de posse dos novos
órgãos do Município de Castelo Branco
para o quadriénio 2021-2025.
Em primeiro lugar foram empossados
os deputados à Assembleia Municipal
os quais, um a um, prestaram o seu juramento de honra perante a Mesa e perante
o público presente.
Nas fotos o momento do Juramento pelos principais protagonistas - Leopoldo
Rodrigues, Luís Correia e João Belém
- na eleição para Presidente da Câmara
Municipal, tendo o POVO escolhido a
mudança para LEOPOLDO RODRIGUES, candidato do Partido Socialista
(PS).
O nosso povo nem sempre se deixa
enganar com miragens principalmente
quando elas não são eivadas de seriedade
e verdade...
Na tomada de posse, Leopoldo Rodrigues
reafirmou as razões da sua candidatura
e as da sua vitória.
Temos a certeza que serão quatro NOVOS ANOS para o concelho de Castelo
Branco.
Parabéns Dr. Leopoldo Rodrigues, que
tenha águas safas e ventos bonançosos no
seu Comando e temos a certeza que FARÁ
COISAS, que deixará a sua marca!

OUTUBRO/NOVEMBRO
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Fotos: IVO VLADIMIRO a quem agradecemos a gentileza e disponibilidade

16 de Outubro - Tomada de posse dos eleitos para a
Assembleia de Freguesia da União de Freguesias
de Cebolais de Cima e Retaxo
No sábado, 16 de Outubro, a partir das 16.00 horas, deu-se início na sede da Junta da
União de Freguesias de Cebolais de Cima e Retaxo, o acto de instalação dos novos órgãos
autárquicos da União de Freguesias, eleitos nas eleições de 26 de Setembro.
Para a Junta da União de Freguesias foram eleitos e tomaram posse:
- Presidente - Severino Vaz
- Secretário - Domingos Belo
- Tesoureiro - Maria de Fátima Marques
Para a Assembleia de Freguesia e para os cargos de Presidente da Mesa, 1º. Secretário e
2º. Secretário, foram apresentadas duas listas:
Lista A ( MI sempre)
- João Sobreira
- Fernando Inácio
- Maria da Nazaré Ribeiro
Lista B (PS)
- José Luís Pires
- João Carmona
- Maria da Conceição Liberato
Posta à votação dos 9 deputados eleitos para a Assembleia
de Freguesia, a lista A (MI sempre) obteve 5 votos e a lista
B (PS) 4 votos, pelo que a Assembleia de Freguesia foi
instalada com a seguinte constituição:
Presidente da Mesa - João Sobreira
Primeiro-secretário - Fernando Inácio
Segundo-secretário - Maria da Nazaré Ribeiro
Vogais:
(MI sempre)
- João Renato Sebastião
- Marco Ferreira
(PS)
- José Luís Pires
- João Carmona
- Maria da Conceição Liberato
- Noémia Raposo
Instalados os órgãos, João Sobreira, Presidente da
Mesa da Assembleia de Freguesia, deu por encerrada a
Assembleia.

Na sua página no Facebook, José Luís Pires, cabeça de lista do PS na candidatura a Presidente da Junta da União de Freguesias, deixou aos fregueses de Cebolais de Cima, Retaxo
e Represa, as seguintes palavras:
“ ...Caros concidadãos, boa tarde.
No dia 26 de Setembro os eleitores que foram votar decidiram quem queriam a dirigir os destinos da União
de Freguesias para os próximos 4 anos, livremente uns, outros talvez nem tanto, outros arrastados com a ilusão
de muitas promessas. No entanto, e os resultados são claros, apesar de terem decidido manter o actual executivo,
também demonstraram que muita coisa tem de melhorar através da votação no Partido Socialista.
Agradecemos a todos a confiança que depositaram em nós, para durante os próximos quatro anos, sermos
a oposição, que vai relembrar à Junta de Freguesia, e à maioria que a apoia na Assembleia de Freguesia, que as
promessas são para ser cumpridas, as obras a realizar devem ser as que as populações das três aldeias necessitam,
e não as que sendo desnecessárias, apenas servem para desperdiçar o dinheiro dos contribuintes.
Os eleitores foram soberanos, e optaram por não nos dar a responsabilidade da gestão da União de Freguesias,
mas também demonstraram, através do voto no Partido Socialista, que querem uma oposição forte.
Após estas eleições, e como sempre dissemos ao longo da pré e da campanha eleitoral, nada ficará como antes.
O nosso grande bem-haja pela responsabilidade que colocaram nos eleitos do Partido Socialista. Tudo faremos
para honrar essa confiança.
Pelas Pessoas, Com as Pessoas, pela União de Freguesias, podem contar com Gente de Confiança: os eleitos
do Partido Socialista!”
José Luís Pires

Salão
Paula
Luis Belo
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