
   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 36º
N.º 229

OUTUBRO e NOVEMBRO 
de 2022 

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

Editorial
Pé antepé, 2022 aproxima-se do seu ter-

mo.
2022 iniciou-se com as perspectivas de nos 

vermos livres do flagelo COVID 19, todos nós nos 
imaginámos a retomar uma vida tranquila, todos 
nós imaginámos passeios, viagens, encontros de 
família, PAZ.

Fevereiro trouxe de novo a guerra no mun-
do, uma guerra que ainda que, geograficamente 
localizada, por enquanto, ganhou tal dimensão 
que nos está a afectar a todos desta vez ainda 
não na saúde mas sim no bolso, no bem estar, nos 
anseios de que haja paz neste nosso mundo.

Que interessam os esforços feitos no âmbito 
das alterações climáticas se, inopinadamente, 
mas ao sabor dos interesses dos senhores do 
mundo, surge um cataclismo que afecta, mais 
que nenhuma outra medida, a saúde do planeta 
Terra?

Os relatos diários do teatro de guerra nos 
campos e cidades da Ucrânia deixam-nos ater-
rados pela barbaridade que reconhecemos no 
homem, nos homens. E os senhores, não só da 
guerra mas também do mundo, esfregam as mãos, 
indiferentes à carnificina, às mortes de soldados, 
de civis, de crianças, à destruição de cidades, 
vilas, aldeias e lugares. Que interessa tudo isso 
num mundo onde a economia anda pelas ruas da 
amargura e é necessário ir encontrando paliativos 
que vão adiando tempos conturbados de agitação 
inimaginável que poderão ocorrer?

Um dia destes haverá cessar fogo, haverá uma 
qualquer forma de paz, duradoura ou instável.

É assim, tem sido assim o mundo, sempre 
resultado de decisões e opções que apenas 
interessam a um lado. Porque a competição pelo 
vil metal, pelas riquezas que são necessárias 
a um desenvolvimento sustentável,, para mim 
utópico, determinam esses jogos de bastidores, 
de poder.

Que nos trará 2023?
Até lá, boa saúde aos leitores, família e ami-

gos, Boas Festas de Natal e Ano Novo e um 2023 
carregado de esperança em melhores dias.

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

BOAS FESTAS da ACSRFRetaxo Um Santo e 
Feliz Natal, 
e um 
Próspero 
Ano Novo, para 
todos os membros, 
sócios, amigos, 
empresas/
estabelecimentos 
comerciais 
e entidades oficiais 
que apoiam a nossa 
Associação.

1 de dezembro 
os 41 anos de vida da ACSRFRetaxo

27 e 28 de Outubro 
a ACSRFRetaxo na 6ª. FEIRA SOCIAL IN

ATENDIMENTO na SEDE 

(dias e horário)

Novos Horários de abertura da sede social

A nossa sede passou a ter novos 
horários: 

- segundas e quartas-feiras, entre as 16h 
30m e as 18h 30m. 

Para além destes horários podem ser uti-
lizados os outros canais da Associação:

pelo email: acsrfretaxo@gmail.com  
ou, pelo telefone 272 997 151
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Espaço dos Nossos AssociadosCANTINHO 
DA POESIA

Agenda de actividades de Outubro, 
Novembro e Dezembro de 2022

- Almoço da Comissão de Festas, dia 5 de Outubro
- Participação na Feira Social In (organizada pela Associação Amato Lusitano), com exposição 

das nossas 
   actividades e participação no debate Conversas Inspiradoras, dias 27 e 28 de Outubro
- Almoço e Magusto, sede da nossa Associação, dia 1 de Novembro
- Oficina Técnica Cientifica Prática, dia 26 de Novembro, organização da nossa Associação 

(Fábrica da Criatividade- 
   Castelo Branco)
- Peregrinação Nacional dos Grupos/ Ranchos de Folclore a Fátima, (participação com repre-

sentantes do Rancho
   Folclórico), dia 27 de Novembro
- Recolha do Banco Alimentar Contra a Fome, dia 27 de Novembro
- Comemoração do 41º aniversário da Associação, dia 1 de Dezembro
- Assembleia- Geral, dia 9 de Dezembro
- Participação no Encontro de Cânticos de Janeiras e Reis, Boidobra (Covilhã), dia 17 de 

Dezembro
- Exposição de imagens religiosas, organização da Associação, sede, Dezembro
- Protocolo Banco Alimentar Contra a Fome (distribuição mensal de alimentos a famílias 

carenciadas da 
  Freguesia apoiadas pela nossa Associação)
- Recolha de roupa, calçado e brinquedos (Protocolo com a Ultriplo)
- Recolha de papel, cartão e plástico (protocolo com a Valnor)
- Edição da edição referente a Dezembro do jornal Voz de Retaxo.

A noite é fria e dura!
E não há a quem o dizer.
Mas, a noite é escura
E trespassa o solitário Ser.

Se a noite é fria!, qu’importa?,
Pois basta o calor dos Astros
Que em espasmos siderais
Aquecem os seres mortais.

Se não há a quem o dizer
Não interessa!, é esquecer,…
E deixar de entontecer
No ansiado amor a esmorecer

UMA HISTÓRIA REAL(1)
  
  I
Foi em Castelo Branco
Que eu  conheci a Vivi
Era uma jovem bonita
Com ela eu muito convivi
  
  II
Foi lá que conheceu o João
Que foi o seu primeiro amor
Casaram e foram muito felizes
Que acompanhei e dei valor
  
  III
Do amor deste casamento
O Cristóvão veio a nascer
É uma criança muito alegre
Dá um gosto vê-la crescer
  
  IV
Mas para tristeza minha
Um outro amor encontrou
Agora mora no Fundão
Foi para lá que se mudou

  V
O Cristóvão ficou com o Pai
Decisão que a mãe concordou
Eu dou valor à sua atitude
Que a decisão do filho respeitou

  VI
Eu sou amigo dos pais
Que muito me angustiou
Só espero que seja feliz
Por este rumo que tomou

  VII
Uma história como outras
Mas esta é mesmo real
Só espero e faço votos
Para que não corra mal

(1) É uma história real mas com nomes ficticios
Carlos Ribeiro

26.04.2022

Aniversariantes dos meses de Outubro e Novembro

OUTUBRO

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

Se a noite é escura!, pois bem!
Breve virá o Sol raiante
Bruto, ofegante de outras paragens
E virá clarear o breu reinante.

Se o Ser é solitário!, deixai-o ser!,
Antes só do que viver a Vida
Num rodopio de inúmeros afazeres
E depois acabar por fenecer.

Carlos Barata
15 de Janeiro de 2016
 

NOvEMBRO

Deolinda Nunes Gonçalves Rodrigues
Rui Manuel Ramos Gonçalves
Dinis Miguel Gomes Salgueiro
José Manuel Carmona Ribeiro
Maria Otília Ribeiro D’Oliveira
Maria da Conceição Ferro Correia
Isabel Maria Nunes Lourenço
Ana Rosa Ribeiro Antunes
Olívia Maria C. Correia P. Carmona
Maria de Lurdes C. Martins N. Roque
Francisco Manuel Barreto Faísca
António Nunes da Silva Baptista
Idalina da Conceição Nunes Ribeiro

NECROLOGIA
- Jerónimo Nunes Gonçalves, 77 anos, dia 15 

de Outubro, residente em Cebolais de Cima 

- Cesaltina Escarameia Carvalho, 91 anos, dia 
2 de Novembro, residente em Retaxo

- Maria Isabel, 106 anos, dia 27 de Novembro, 
residente em Retaxo

SENTIDAS  CONDOLÊNCIAS DA ACSRFRetaxo 
A SEUS FAMILIARES E AMIGOS

Caro associado
 Sem receitas a nossa Asso-
ciação não conseguirá pagar 
as  despesas a  que as suas 
actividades obrigam, não 
poderá ter as suas portas 
abertas.

NÃO SE ESQUEÇA 
DE PAGAR AS SUAS 

QUOTAS!

 FAZ-TE SÓCIO! (apenas 
12 euros por ano)  Inscreve-
te na nossa Associação!
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AssociAção / rAncho folclórico 

EVENTOS e ACTIVIDADES
ACSRFRetaxo – Assembleia Geral 

Extraordinária
9 de Dezembro de 2022

FESTAS DE N.Sr.ª de Belém 
e N.Sr.ª da Guia de 2022

Balanço de receitas e despesas

Quotas de sócio - ano de 2022
Alguns associados ainda não procederam ao pagamento das quotas referentes ao ano de 2022.
Temos a certeza que os associados compreenderão a importância do pagamento de quotas na vida da nossa Associação 
e por isso solicitamos que procedam ao pagamento das mesmas através de:
- transferência bancária, para IBAN: PT50 0010 0000 12169450001 77
( enviando-nos posteriormente o respectivo comprovativo)
 - ou, presencialmente na nossa sede (horário: segundas e quartas-feiras, 16h 30m /18h 30m).
Para mais informações, podem contactar-nos através do e-mail: acsrfretaxo@gmail.com

18º Peregrinação Nacional a Fátima
27 de Novembro

Mais de 1700 peregrinos, trajados, participaram na Peregrinação a Fátima que teve ligar no dia 

27 de Novembro. 

Para além do desfile, por regiões, todos os elementos participaram ainda na missa que teve lugar 

na Basílica da Santíssima Trindade.

O nosso Rancho Folclórico esteve representado pela Eduarda, José Rosa, Ana e Nuno.

José Luís

Notas:
No lucro apresentado não foram contabilizadas as 

existências (produtos) sobrantes.
A Comissão de Festas, para além de mais uma vez agra-

decer a todos os que colaboraram coloca-se à disposição de 
qurem contribui, para qualquer esclarecimento que entenda 
como necessário.

Convocatória
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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

Luis Belo
Telm. 966 452 422

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

Compra e venda
Veículos Automóveis Novos e Usados

CAfé PARIs

Bebidas, Petiscos e Máquina de Diversão

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

de Hugo Daniel Mendes Tavares

Oficina de Dança Técnica Cientifica Prática
26 de Novembro

No dia 26 de Novembro, a nossa Associação promoveu a Oficina de Dança Técnica 
Cientifica Prática, que foi realizada na Fábrica da Criatividade (Castelo Branco) e contou 
com os apoios da Câmara Municipal de Castelo Branco e da Fábrica da Criatividade.

Ranchos participantes: Rancho Folclórico de Retaxo, Grupo de Danças e Cantares da 
Beira Baixa e Rancho Folclórico da Boidobra.

Formadora: Marisa Barroso
Colaborador: Rodrigo Martins (Rancho Folclórico da Cabeça Veada- Porto de Mós).
Parte musical: Grupo Aire

Fotos: José Luís Pires e Fábrica da Criatividade



Voz de Retaxo Página 5OUTUBRO / NOVEMBRO 2022

António Luís Caramona

CURIOSIDADES
A origem do apelido Faustino

Tenho uma amiga a viver em 
Lisboa, mas com casa no Monte 
Fidalgo, que um dia destes em 
conversa me disse que tinha um 
tio avô de apelido Faustino, e 
quando falavam deste apelido 
que esta minha amiga não tinha 
no nome dela, esse tal tio avô 
sempre lhe dizia que os Faustino 
de Cebolais eram também seus 
parentes.  Ele tinha razão e veja-
mos porquê.

Investiguei nos Arquivos 
Paroquiais, e num assento de 
baptismo datado de 1.11.1804, 
regista-se que nasceu em Cebolais 
um menino a que chamaram Bar-
tholomeu, filho de António Nu-
nes Faustino, de Monte Fidalgo e 
de Elena Mendes, de Cebolais. Era 
neto paterno de Manoel Nunes 
Faustino, de Monte Fidalgo e de 
Márcia Simoa, e materno de Bar-
tholomeu Antunes Passamano, de 
Castelo Branco e Paula Mendo de 
Cebolais de Cima. 

Certamente, e com toda a 
certeza, este Bartholomeu a quem 
deram o nome do avô materno 
e os demais irmãos que terá 
tido, (pois que, às filhas o mais 
comum era atribuírem apenas 
o apelido da mãe), foram eles 
que introduziram e semearam 
o apelido Faustino por aqui e o 
Bartholomeu, nascido em 1804, 
terá sido ele o primeiro.

As origens da Balsinha

A escritura da sociedade 
inicial desta cardação e fiação 
é de 24.11.1895, e chamava-se 
LOPES, MOURA, BELLOS & 
COMPANHIA. 

Constituída com o capi-
tal social de 8 contos de réis 
(8.000.000:000 réis), distribuídos 
pelos sócios:

De Cebolais de Cima, todos 
casados, proprietários, de maior 
idade:

- João Lopes Romãozinho, um 
conto de réis, 1.000:000 réis;

- José Gonçalves, 900 mil 
réis;

- Manuel Moura Leitão, 400 
mil réis 

- António Dias Belo, 600 mil 
réis;

- Joaquim Afonso, 600 mil 
réis;

- José Mendes Salavessa, 500 
mil réis

- João Grade Moura 500 mil 
réis

De Retaxo, também todos 
casados, de maior idade e pro-
prietários:

- Domingos Gomes Belo, 600 
mil réis;

- Joaquim Júlio Gomes Belo, 
500 mil réis;

- João Salavessa 800, mil réis 

(natural de Cebolais, casara e 
residia em Retaxo); 

- José Duarte Beirão, 300 mil 
réis;

- Joaquim Gonçalves, 300 
mil réis;

-  António Pires d´Oliveira, 
400 mil réis,

E ainda, de Monte Fidalgo 
freguesia de Alfrívida, casado, 
proprietário, de maior idade,

- Domingos Dias Belo, 600 
mil réis;

Só depois desta escriptura 
de sociedade commercial have-
riam de construir o edifico, em 
terrenos de José Gonçalves, e 
encomendar os mechanismos a 
um alemão. Meio ano depois, a 
9.5.1896, todos os sócios na qua-
lidade de primeiros outorgantes 
assinam com Rodolpho Beck 
uma escritura para a compra do 
equipamento para a fábrica, nas 
seguintes condições:

- Entrega, entre três a quatro 
meses das máquinas, postas na 
estação das Sarnadas em pequena 
velocidade logo que descarregadas 
em Lisboa, com montagem por sua 
conta, assim todos os mecanismos 
e acessórios estiverem ao pé da 
obra que estará concluída dentro 
de cinco semanas. em terreno per-
tencente ao sócio José Gonçalves 
que se comprometeu a vendê-lo à 
sociedade pelo preço ajustado de 

trinta e nove mil réis.

Agostinho Gomes Belo

Nasceu a 19.8. 1891, no Monte 
Grande, Retaxo, filho de Joaquim 
Gomes Bello, proprietário, de 
Maxiais, e de Maria Dias Bella, de 
Retaxo. Neto paterno de Manoel 
Luís Gomes Bello e Quitéria ? Go-
mes Bello, e materno de António 
Duarte Beirão e Maria Dias Bella. 
Foram seus padrinhos de bap-
tismo o casal Agostinho Diogo, 
proprietário e Maria Gomes Bella 
de Benquerenças, residentes em 
Maxiais.

O Pároco celebrante foi João 
Alexandre Nogueira de Brito.

Agostinho Gomes Belo casou 
aos 35 anos, a 23/4/1927 e faleceu 
de acidente automóvel, perto do 
Campo do Vale do Romeiro, em 
Castelo Branco, a 4/7/1955

E a sua esposa Maria 
Duarte Beirão Belo

Nasceu a 8/11/1899, filha de 
José Duarte Beirão, proprietário 
e Maria Ribeiro. Neta paterna de 
António Duarte Beirão e Maria 
Dias Bello e materna de Agosti-
nho Ribeiro Gonçalves e Maria 
Ribeiro. Foram seus padrinhos 
António Duarte Beirão, estudante 

e Maria Bello Caramona, ambos 
de Retaxo.

O celebrante foi o Pároco 
Domingos da Conceição Pires 
e Moura.

Faleceu na freguesia de Car-
nide, concelho de Oeiras a 
20/11/973.

Padres que oficiaram na NOSSA 

SENHORA DE BELÉM entre 

1881 e 26.3.1911

- De 16.7. 1881 até 11.11.1883 
– António dos Santos

- De 20.11.1882 até 1.4.1888 
– João António Duarte d´ Oli-
veira

- De 24.6.1888 até 7/7/1889- 
Martinho Baptista

- De 20.7.1889 até 20.11.1896 
– João Alexandre Nogueira de 
Brito

- De 2/8/1896 até 15/11/1896 – 
António Martins Churro

- De 20/11/1896 até 1/11/1897 
- João Alexandre Nogueira de 
Brito

- De 1/11/1897 até 2/6/1898 - 
António Martins Churro 

- De 16/8/1898 até 30/8/1899 
– João Pires Eduardo 

- De 24/9/1899 até 26/3/1911 
– Domingos da Conceição Pires 
e Mora.

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

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

 Salão 
 Paula

Cabeleireira
Bairro da Srª. da Guia

Telefone: 272 989884 6000 - 621 RETAXO
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6ª Feira Social In
27 e 28 de Outubro (Castelo Branco)

Promovida/organizada pela Associação Amato 
luistano, nos dias 27 e 28 de Outubro decorreu a 
6ª. Feira Sicial IN.
O evento englobou as “Coversas (IN)spiradoras 
que decorream num colóquio realizado pelas 
21.oo horas do dia 27 na Biblioteca Municipal de 
Castelo Branco e por uma “Feira” que decorreu 
no rés-do-chão de edifício da Praça Municipal.
José Luís Pires participou no colóquio Conver-
sas (IN)spiradoras e a Associação Cultural e 
Social Rancho Folclórico de Retaxo participou 
na MOSTRA SOCIAL de Associações/institu-
ições, com uma tendinha onde estavam à venda os 
produtos tradicionais comercializados pela nossa 
Associação.
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1 de Novembro

Almoço e MAGUSTO na ACSRFRetaxo
No dia de Todos os Santos e como manda e é tradição, a ACSRFretaxo pro-
moveu um almoço convívio a que se seguiu o tradicional MAGUSTO.

Mais de 40 associados e familiares responderam ao desafio e marcaram pre-
sença no convívio que se prolongou até ao cair da noite.

Também Leopoldo Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Castelo 
Branco, quis estar presente e nos deu o prazer da sua presença durante o al-
moço. Após cumprimentar os presentes, saborear o grão com massa, a grel-
hada mista, o arroz doce e as papas de carolo, incentivou a ACSRFRetaxo a 
continuar o seu trabalho em prol das gentes de Retaxo prometendo continu-
ar a apoiar as actividades em prol da cultura e bem estar das populações.

Mais uma vez o evento só foi possível com os voluntários de sempre que pre-
pararam as carnes e condimentos, puseram no fogão e no churrasco, servi-
ram, lavaram a loiça e fizeram as honras da casa. Bem haja a todos!

Após o almoço os homens das castanhas assadas meteram mãos à obra e 
proporcionaram a todos os presentes a degustação de saborosas e bem as-
sadas castanhas que caíram “que nem ginjas” acompanhadas pela jeropiga 
que todos os anos o Caramelo tem o prazer e a honra de providenciar.

Uma tarde bem passada que terminou ao som dos acordéons de duas tocado-
ras do Rancho Folclórico das Sarnadas que quiseram estar presentes no fim 
de festa.
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NOTA DE IMPRENSA nº 95/2022 de 21/22/2022
PROGRAMAS DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO JOVEM (PAAJ)

Candidaturas abertas aos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) até 31 de dezembro

As candidaturas destinam-se às associações e federações de jovens inscritas no Registo Nacional do 
Associativismo Jovem.

O período anual de candidaturas aos programas de apoio ao associativismo jovem, para associações e 
federações de jovens inscritas no RNAJ – Registo Nacional do Associativismo Jovem, para as modalidades 
anuais, está aberto 31 de dezembro de 2022.

As candidaturas contemplam:
•	 PAJ	|	Programa	de	Apoio	Juvenil	
•	 PAE	|	Programa	de	Apoio	Estudantil
•	 PAI	|	Programa	de	Apoio	Infraestrutural
•	 PAACJ	|	Programa	de	Apoio	às	Associações	de	Carácter	Juvenil
Para efetuarem a candidatura aos PAAJ, devem, as Associações e Federações de Jovens, previamente, 

proceder ao registo de entidade e do/a seu/sua representante legal no Registo Único IPDJ, no caso de ainda 
não o terem feito. 

Como habitualmente serão realizadas sessões de esclarecimento, em cada região, sendo que as datas 
serão divulgadas brevemente, podendo também ser contactados os serviços desconcentrados do IPDJ, para 
apoio técnico.

Para apoio às candidaturas e mais informações, deve ser consultado:
Portal do IPDJ: https://ipdj.gov.pt/

Recolha do Banco Alimentar 
de Castelo Branco

26 e 27 de Novembro

Decorreu nos dias 26 e 27 de Novembro em 
diversas superfícies comerciais de Castelo 
Branco. A nossa Associação colaborou mais 
uma vez com três voluntárias (Lucília, Ana 
e Manuela), a quem agradecemos, sob a co-
ordenação da Cristina Gomes (que coordena 
este espaço na nossa Associação, apoiada pela 
Leontina, Clara e Manuel Garcia). 
No final da campanha a direcção do Banco 
Alimentar Contra a Fome emitiu a seguinte 
nota de agradecimento:
“O Banco Alimentar contra a Fome de Castelo 
Branco vem por este meio agradecer a todos os 
voluntários que nos apoiaram nesta campanha 
e abdicaram do seu tempo pessoal em prol do 
Outro.
Ficámos de coração cheio ao ver como, com 
tão poucos voluntários, conseguirmos ainda 
assim recolher 10.600 Kg de alimentos, que 
serão agora devidamente distribuídos mensal-
mente por todas as associações que apoiamos 
no nosso concelho.
Ficamos ao dispor, como sempre.
Bem-haja!
O Banco Alimentar de Castelo Branco”

José Luís Pires

Face às limitações impostas pelo COVID 19 às ac-
tividades do Rancho Folclórico, este tem mantido a 
sua actividade suspensa. Por aquele facto neste final de 
2022 ainda não nos é possível retomar a realização dos 
tradicionais “Cânticos ao Menino” na Capela de Nossa 
Senhora da Guia em Retaxo, interrompidos nos anos de 
2020 e 2021.

Assinalando o retomar das actividades do nosso Rancho 
Folclório, aceitámos o desafio colocado pelas gentes do 
Rancho Folclórico da Boidobra, Covilhã, nosso parceiro 
desde há muitos anos e, no próximo dia 17 de Dezembro, 
pelas 21 horas, estaremos na Boidobra para participar no 
2º Encontro de Cantares das Janeiras a realizar na Igreja 
Paroquial da Boidobra.

Direção Regional do Centro

CÂNTICOS 
DE NATAL 2022


