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Internet 
Antigamente era por carta, hoje pela Internet e ainda mais pelo 

Facebook. Textos à volta de uma nova página da AJAC e de Luís 
Gonçalves, criador do Grupo Castanheira. Pág. 3

Entrevista

Joaquim Ferreira, Piloto 
de Helicópteros

É Major na Reserva e trabalha agora na vida 
civil como piloto de helicópteros. É casado com 
Carla Maria Dinis Teixeira Casalta Ferreira, tendo 3 
filhos, Ana Laura, Gonçalo e Martim. Em entrevista 
ao CASTANHEIRA JOVEM, Joaquim Ferreira fala-nos 
da aventura que é trabalhar com um heli nos mais 
variados cenários. A sua profissão é exigente mas 
aliciante. E já não chegam os dedos das mãos para 
contar os países em que esteve ao serviço: Roménia, 
Turquia e Gana em trabalho mais prolongado e vários 
países de África em pequenas deslocações. 

Entrevista na pág. 4

Economia

Barbearia, venda ambulante e 
painéis solares

Uma barbearia na aldeia e a carrinha da venda ambulante 
são ainda dois pequenos núcleos económicos que têm clientes. 
Ultimamente alguns habitantes instalaram também painéis fotovoltai-
cos e solares, que já estão a ser rentáveis. Pág. 7 e 9

Sobressalto na Rua do Forno
A Rua do Forno, quase deserta após o intenso despovoamento 

da nossa aldeia, é o desafio para o próximo evento da AJAC no 
Verão. Encher aquela rua promete ser o mote para a AJAC puxar 
pela criatividade. Pág. 5.

Morreu Padre Tó Maria
Ver última página.

CONCLUSÃO EM 2012
Lar avança já

O Padre Ângelo Martins, Pároco da Castanheira e Presidente da Direcção do Centro Soc. 
Paroquial Srª da Conceição, dirigiu uma mensagem aos castanheirenses a propósito do avanço 
do Lar da Terceira Idade. Agora é de vez: obras avançam já em Maio. Carta completa na pág. 7



2
Abril 2011

Numa altura em que o que domina 
a actualidade são manifestações, 
protestos e greves, é altura de tentar 
perceber afinal o que se passa.

Uma geração reprimida, mal 
paga, sem perspectiva de futuro e 
precária - dizem, a minha geração 
- manifesta-se juntando 300.000 
Pessoas em várias cidades portugue-
sas, num desejo  que esta união se 

traduza numa mudança.
Tenho 30 anos, sou licenciada em Letras (mais precisamente 

Inglês e Alemão) e sou bancária. O que é que aparentemente 
aqui não faz sentido? A formação nada tem a ver com as 
funções que desempenho. São áreas opostas e aquela que 
eu mais odiava tornou-se na minha realidade profissonal nos 
últimos 8 anos. Quando se anda na Faculdade o mundo 
apresenta-se-nos demasiado belo, fácil e colorido. Quando 
temos um diploma na mão e as portas se fecham umas atrás 
das outras, há duas possibilidades: ou procuramos uma janela 
ou continuamos na busca de que uma porta um dia se abrirá. 
Eu optei pela janela e hoje não me imagino a fazer outra 
carreira que não seja esta.

Apesar de existirem excepções, segundo dizem, a geração 

à rasca é aquela que não sai da sua zona de conforto, que não 
se sujeita a outra alternativa, porque a sua área de formação 
não é essa. Mas se não se sujeitam é porque não têm que o 
fazer - têm um suporte familiar que o permite. Os pais dessa 
geração, por quererem dar aos seus filhos melhores condições, 
protegeram-nos e mimaram-nos demais, não permitindo que 
eles se tornassem conscientes da realidade que se preparavam 
para enfrentar.

É também aquela a quem foi vendida uma ilusão: “Se 
estudares poderás ser alguém na vida, com um bom emprego 
e um bom ordenado.” A mesma que, para poder viver essa 
ilusão, trabalha a recibos verdes anos e anos, não tendo a 
estabilidade necessária que lhe permita constituir família ou 
simplesmente adquirir uma casa.

Infelizmente, a realidade do nosso país traduz-se em 
qualificações demasiado elevadas e desadequadas para a 
oferta de trabalho quer existe. Talvez seja altura do Ensino se 
adequar à realidade laboral do nosso cantinho à beira-mar 
plantado.

Por outras razões, estamos a voltar à fase da emigração. 
E muitos vão sendo os casos de que temos conhecimento, 
mesmo na nossa Castanheira. É de lamentar que, uma geração 
depois, os filhos dos nossos ex-emigrantes, tenham que optar 
também por essa solução.

por Marlene Gonçalves

CRÓNICA

A minha rua (a rua onde os meus 
pais viveram toda a vida) ficou mais vazia 
com mais uma morte ocorrida, estando 
agora praticamente todas as casas sem 
habitantes. É uma sucessão de casas-
fantasma, a maior parte em ruínas, o que 
na parte mais velha do “povo” se tornou 
uma regra, rua sim, rua sim. Para além 
de agora lá ter uma casa minha (vazia), 
dói-me esta ruína sem regresso. 

Há poucos dias surpreendi num 
quiosque da Guarda onde comprava o 
jornal uma conversa à volta das casas 
reconstruídas na aldeia por gente que fez 
vida na cidade e agora regressa à aldeia 
para reconstruir uma casinha num impulso 
de saudade à terra, agradecimento aos 
pais que ali os criaram e uma vaga ideia 
de que a terra se povoará de novo assim. 
E contava-se a história de alguém que 
tinha reconstruído duas casas numa aldeia 
transmontana e que, passado algum 

tempo, se dera conta que esse impulso 
sentimental que o levara a recuperar 
não era afinal um movimento de muita 
gente na própria aldeia e que nem sequer 
esse gesto conseguia arrastar a própria 
família: o coitado passava lá algum 
tempo, sozinho, quase para justificar o 
investimento que fizera, sem a mulher 
e as filhas, que não o acompanhavam. 
Entretanto, como “vingança”, instituíra 
para a família a decisão de só se poder 
vender “aquilo” após a sua morte. 

Esta história, que parece uma cari-
catura, é no entanto o espelho do drama 
que prende alguns dos castanheirenses 
que estão fora e que hesitam em (re)
construir aqui. Dificilmente a sua vida 
passará de novo por aqui mas a ilusão 
de ter aqui um cantinho aconchegado 
é um impulso relativamente forte para 
alguns. A realidade é que, numa fase 
de despovoamento, numa localidade 
sem economia produtiva (agricultura 
parada, indústria inexistente, construção 
na decadência, atracção de dinheiro 
e gente inexistente), em que a maior 
parte do dinheiro que entra é dinheiro 
de pensões ou de instituições públicas 

ou subsidiadas (junta, associações e lar), 
a esperança é pouca e a vontade de ir 
habitar uma comunidade envelhecida 
tende a ser pequena. Quanto a viver aqui, 
mesmo os emigrantes já não regressam, 
presos que estão aos filhos e netos que 
têm junto de si no estrangeiro. 

Já não chega esperar que os cas-
tanheirenses mais velhos venham para 
aqui morar: isso é altamente improvável. 
Interessa é que a economia funcione 
e se dê futuro a quem queira cá viver 
com dinheiro ganho aqui ou aqui perto. 
Portanto, sendo a economia o que faz 
mexer as sociedades, não se vê caminho 
alternativo ao despovoamento total a não 
ser grandes incentivos à implantação de 
estruturas empresariais na região, que 
sejam elas próprias motor de desenvolvi-
mento e de procura de implantação em 
pequenas comunidades como a nossa.

O arranque do Lar, que parece agora 
definitivo, embora envolto em dúvidas 
de capacidade financeira, constitui no 
entanto uma lufada de esperança para 
o reanimar da aldeia. Para trazer gente 
que venha viver aqui e não só passar meia 
dúzia de dias.

CRÓNICA

por Joaquim Igreja
joaquim.igreja@gmail.com

Reconstruir ou repovoar?

Emigrar outra vez?
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Como se comunica hoje com o estrangeiro

O reino da Internet
Esperar que o carteiro chegue para confirmar se somos os 

destinatários de notícias de um familiar que se encontra longe da vista, 
já deixou de ser um ritual. As cartas foram substituídas pelos e-mails 
ou mais frequentemente pelos telefones. É mais fácil, mais prático e 
mais rápido telefonar para matar a saudade. Tem ainda a vantagem 
de se ouvir a voz do nosso interlocutor e hoje em dia poderá ser tão 
ou mais barato que enviar uma carta.

As novas tecnologias permitem também o contacto através do chat 
ou messenger, em que é possível manter uma conversa por escrito pelo 
computador ou telemóvel. E até mesmo uma conversação com vídeo 
– esteja-se onde se estiver é possível ver e ouvir com quem estamos a 
conversar e o que realmente nos separa é apenas a distância.

Enquanto os mais velhos falam com os seus filhos e netos no 
telefonema semanal de domingo, os mais novos vão comunicando 
assiduamente pela internet, de tal forma que falar com um primo em 
França é como falar com o amigo com quem acabámos de estar.

No entanto, nada disto poderá ser guardado numa gaveta ou 
caixa e folheado mais tarde para recordar. A tecnologia permite 
contactos imediatos mas momentâneos, enquanto uma carta tem um 
cunho pessoal e traduz um sentimento de espera.

De há uns anos a esta parte que a 
internet faz parte do dia a dia de milha-
res de pessoas sendo o aparecimento 
das chamadas “redes sociais” uma das 
últimas revoluções neste mundo virtual.

Uma dessas redes sociais chama-
se “Facebook” e, após uma certa 
hesitação, também acabei por aderir e 
comecei a brincar com a ideia: “Será 
que numa rede à qual já aderiram para 
cima de 500 milhões de pessoas pelo 
mundo fora também encontrarei pessoas 
da Castanheira?”

Para tirar dúvidas criei o “Grupo 
Castanheira” ao qual podem aderir 
todos os Castanheirenses e descenden-
tes, tanto os residentes como os que 
estão espalhados pelo Mundo (existem 
Castanheirenses em vários Países que 
já vão na terceira geração).

Não digo todos os dias mas com 
muita assiduidade visito esse Grupo, 
e qual não foi o meu espanto quando 
num curto espaço de tempo aderiram 
ao Grupo 192 Castanheirenses, espa-
lhados pelo País de Norte a Sul, mas 
também pela América, Brasil, Bolívia, 
França, Alemanha, Suiça, etc.

De certa forma é um elo de ligação 

à nossa terra, às nossas raízes e às 
nossas famílias, com a publicação de 
vídeos, fotos e algumas informações 
sobre o que vai acontecendo (como por 
exemplo o grande êxito que a Fanfarra 
da Castanheira “Sacabuxa” está a ter 
a nível Nacional) e acaba também por 
existir uma certa interactividade.

É muito interessante às vezes ao 
ler os comentários a fotos antigas da 
Castanheira, alguém comenta: “Olha, 
o meu avô vivia ali ao lado!”, outro 
pergunta “Então tu a quem pertences?” 
“Ah, então tu és fulano...Lembras-te 
quando andávamos na escola com 
a Dona Amélia?” e tudo isto é como 
bálsamo para a Alma, revivem-se 
aqueles tempos com muita saudade e 
emoção.

E o desafio está lançado, vamos 
convidar todos os Castanheirenses que 
estão nos vossos contactos a aderir 
ao Grupo e no final veremos quantos 
somos.

Para acabar um grande abraço a 
todos os Castanheirenses.

Luís Gonçalves
(em Frankfurt am Main, Alemanha)

AJAC

Nova Página on-line  
em Agosto

Sabendo que a Internet é o meio mais utilizado 
hoje em dia para nos actualizarmos e comunicarmos, 
a AJAC passou, desde Março, a fazer parte da 
blogosfera e do Facebook. O objectivo é simples: 
chegarmos a todos os interessados de uma forma 
eficaz e rápida.

http://ajacastanheira.wordpress.com é o nosso 
blogue e tem todo o conteúdo e informação que consta 
no site actual da Associação, com a vantagem de 
ter uma actualização mais assídua, ser mais fácil de 
consultar e pesquisar informação.

Com o mesmo intuito a nossa página de Facebook 
está acessível a todos, mesmo quem não tenha registo 
neste site de redes sociais. Com actualizações quase 
diárias, quem nos acompanha saberá tudo o que se 
passa com a AJAC e poderá contactar connosco em 
tempo real.

O site www.ajac.com.pt deixará de ficar activo 
a partir de Agosto, mantendo-se contudo os e-mails 
existentes do domínio da AJAC.

Luís Gonçalves e o Facebook

Como se chegou ao Grupo Castanheira
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ENTREVISTA

O que faz actualmente em concreto na sua profissão?
Trabalho para a empresa Heliportugal S.A., com sede em Tires 

- Cascais. Actualmente exerço as funções de Piloto Comandante 
em operações Offshore, que consistem em transportar pessoal e 
material para as plataformas de petróleo.

 
Concretize por exemplo a sua actividade no mês de Março e 
Abril.

Nesta actividade, encontro-me em regime laboral de 28/28, ou 
seja 28 dias de trabalho e 28 dias de folga em casa. As últimas 
missões que realizei foram no mês de Março, em Constanza 
(Roménia), onde efectuei diversos voos para as plataformas do 
petróleo no Mar Negro; e em Abril, em Sirri, uma ilha do Irão 
localizada no Golfo Pérsico.

Esta actividade tem riscos? É stressante? É aliciante 
economicamente?

É uma actividade de elevado risco e stressante, que requer um 
pleno conhecimento da máquina a operar, muita experiência e 
treino. Todos os voos são efectuados sobre água com temperaturas 
muito baixas (no caso da missão da Roménia), o que obriga ao uso 
de um fato anti-exposição, que protege das baixas temperaturas 
da água em caso de emergência. Os locais de aterragem nas 
plataformas, são uma das fases mais críticas do voo, uma vez que 
por norma são locais exíguos, com fortes ventos e no limite da 
potência do helicóptero. Economicamente é bastante aliciante.

E do ponto de vista da motivação: é isto que pretende continuar 
a fazer?

Sim, pretendo continuar a exercer esta actividade por mais 
algum tempo. Apesar de ser uma profissão de elevado risco, 
tenho a sorte de poder praticar uma actividade de que gosto 
enquanto trabalho. O helicóptero é uma máquina que exige muito 
de mim, que me dá bastante gozo e que tem muito mercado de 
trabalho, o qual é muito importante na actual conjuntura de crise 
que atravessamos.

 
Qual foi o seu trajecto profissional até ao momento?

Profissionalmente, a minha carreira foi a seguinte. Ingressei na 
Academia Militar em 1988 a qual terminei em 1992; frequentei 
o Tirocínio de Infantaria em Mafra de 1992 a 1993, como 
Aspirante; de 1993 a 1995 - como Alferes e Tenente dei diversos 
cursos de instrução básica no Regimento de Infantaria 14 - Viseu; 
de 1995 a 1997 - frequentei o Curso de Piloto na Base Aérea 
Nº11 em Beja; de 1997 a 2002 permaneci como Piloto 
Operacional na Esquadra 552, onde voei um helicóptero Alouette 
3; de 2002 a 2006 - como Capitão e Major estive colocado no 
Grupo de Aviação Ligeira do Exército; em 2006, tomei a decisão 
de requerer a passagem à reserva, situação em que actualmente 
me encontro com o posto de Major e ingressei na empresa 
Heliportugal; de 2006 a 2008, em Constanza - Roménia, trans-
portei pessoal e material em offshore no Helicóptero Dauphin; de 
2008 a 2009 estive em Istambul - Turquia, onde efectuei missões 

de transporte VIP, de controlo de trânsito e fiscalização de obras 
ilegais no Helicóptero Dauphin; entre Março e Maio de 2010 
estive em Accra (Gana) no helicóptero Dauphin; desde 2003 
que frequentemente participo na missão de combate a incêndios 
florestais durante a época oficial de fogos florestais no Verão.

Por que países tem passado e que impressões guarda?
Como piloto da Heliportugal já tive a oportunidade de conhecer 

e trabalhar em alguns países tais como a Roménia, país latino, 
com um nível de vida parecido ao nosso mas culturalmente muito 
distinto, uma vez que a população é maioritariamente ortodoxa 
e viveu muitos anos sob o regime comunista russo. Fiquei com a 
impressão de que a população da Roménia tem duas gerações 
muito distintas, a que viveu muitos anos oprimida (dos pais e 
avós) e a geração dos que não respeitam ninguém e pensam que 
podem fazer de tudo sem que possam ser repreendidos (filhos e 
netos). A Turquia (Istambul) é um país muçulmano, de crenças e 
culturas muito distintas das nossas, no entanto é um povo que fere 
com naturalidade alguns princípios básicos que para nós são 
fundamentais, tais como a confiança e a palavra de honra. No 
Gana (Accra) – no pouco tempo que estive em solo africano - gostei 
bastante da experiência, quer pela humildade que o povo africano 
tem e demonstra, quer pela beleza natural das terras africanas.

Para além destes três países em que trabalhei, tive a sorte 
e oportunidade de efectuar 3 longas viagens de helicóptero: 
Cascais - Constanza (Roménia), com paragens em Espanha, 
Itália, Grécia e Bulgária; Constanza - Istambul com passagem 
pela Bulgária; Cascais - Accra (esta por 2 vezes, uma de ida e 
outra de regresso), com paragens e passagem em Marrocos, Sara 
Ocidental, Mauritânia, Senegal, Zâmbia, Guiné Bissau, Guiné 
Conakry, Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim.

Tem vindo à Castanheira? Como sente o pulsar da aldeia?
Sempre que posso vou à Castanheira, não vou tantas vezes 

como gostaria de ir, quer por motivos profissionais, quer por 
motivos de ordem familiar.

Pelo que me tenho apercebido, a Castanheira, tal como tantas 
outras pequenas povoações sofrem de uma doença difícil de com-
bater - a desertificação. A falta de meios de transporte apropriados, 
a ausência de estabelecimentos de ensino e o desinvestimento que 
foi feito nas pequenas localidades e consequente falta de emprego 
contribuíram significativamente para que as famílias optassem por 
trocar a nossa aldeia pelos grandes centros urbanos. Foi também 
essa a minha opção, pelas razões acima descritas. 

Apesar de não morar na Castanheira, penso que a Castanheira 
não é só dos que ainda lá moram, é de todos os que de alguma 
forma têm mantido viva essa ligação, nas suas férias, nos fins de 
semana ou na participação em outro tipo de actividades que 
mantenham acesa essa ligação, tais como o jornal “Castanheira 
Jovem”, através de redes sociais, como o Facebook e outras.

A todos quantos se esforçam para que a nossa terra continue 
viva na memória de todos, um muito obrigado. Não desistam, 
somos muitos e de grande carácter.

Joaquim Manuel
Ferreira, piloto
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Castanheiraem movimento

Em Julho

Festa de Nossa 
Senhora da 

Conceição 2011
Nos dias 22, 23 e 24 de Julho 

de 2011 irá realizar-se a festa em 
honra de Nossa Senhora da Conceição. 
Nestes dias pretendemos oferecer muitos 
momentos de lazer, convívio e diversão, 
tal como irão surgir algumas novidades. 
Esperando assim o apoio de toda a 
população, os mordomos Tânia Miguel, 
Sílvia Dinis, Carlos Martins e Bruno 
Ramos agradecem a comparência e 
toda a ajuda prestada.

Tânia Miguel

Uma após outra, depois do forno deixar 
de cozer pão, as casas foram fechando 
portas. Naquela que possivelmente foi a rua 
mais movimentada da Castanheira apenas 
reside um habitante. Porventura nos dias de 
hoje, para além de escassamente servir de 
ligação a outras ruas, a utilização da Rua 
do Forno somente interessa como estrado às 
procissões religiosas que vão acontecendo 
ao longo do ano. A Rua do Forno deixou 
de ser um destino.

À semelhança do que já foi efectuado 
em outros eventos, tais como os Festivais de 
Cultura Popular e a Feira de Enchidos, a 
AJAC em colaboração com a população da 
Castanheira, pretende criar um Sobressalto 
na Rua do Forno com o intuito de pelo 
menos na primeira semana de Agosto a 
Rua do Forno ser novamente transformada 
em destino.

Para além da programação cultural 
que está a ser preparada, destinada a 
levar animação à rua, está prevista uma 
série de actividades, com natural destaque 
para o funcionamento do forno comunitário, 
que irá estar disponível para toda a 
população. Vão igualmente ser convidadas 
todas as associações, mordomias e grupos 
informais para que cada um apresente 
diferentes atractivos para que a rua se encha 
novamente de vida.

Vítor Gonçalves

Em Agosto

Sobressalto na Rua do Forno

ACIMA DOS 80

Palmira Marques 
Miguel, 88 anos

Nasceu na 
Castanheira no 
dia 15 de Junho 
de 1923. O seu 
pai era carpin-
teiro e a mãe 
doméstica e era 
a filha mais nova 
de 5 irmãos. Não 
foi à escola para 

aprender o ofício de tecer.
Casou-se nova com 22 anos com 

Joaquim Carreira pois ambos ficaram 
cedo sem os seus pais. Nessa altura 
aprendeu com o seu marido a ler, 
a escrever e a fazer contas. Após o 
casamento dedicaram-se ao comércio 
de carnes nas feiras, negócio ao qual 
se viriam a dedicar os seus 2 filhos. 
Quando já tinham 3 filhos, o seu 
marido decidiu ir em missão para a 
Índia e para Angola após cumprimento 
do serviço militar obrigatório. Assim, 
Palmira Miguel ficou sozinha a tratar 
dos seus 3 filhos mais velhos e com o 
negócio da carne. Passou por momen-
tos muito difíceis, com muito trabalho 
e poucos recursos. Inclusivamente ia 
para as feiras de cavalo percorrendo 
longas distâncias com os seus filhos 
ao colo. Passados dois anos, o seu 
marido regressou e alargaram o seu 
negócio para uma mercearia, taberna, 
bomba de gasóleo e venda de gás, 
mantendo também o negócio da carne 
nas feiras. Além destas ocupações, 
também se dedicava ao cultivo dos 
seus terrenos. Tiveram mais 4 filhos, 
mas o mais novo veio a falecer já com 
1 ano de idade.

Com a transição do escudo para o 
euro e com uma idade mais avançada 
decidiu com o seu marido abandonar o 
comércio e dedicou-se mais ao cultivo 
de terrenos. O seu marido faleceu 
com 91 anos no dia 20 de Outubro 
de 2009.

Agora, com os seus 88 anos, 
tem 6 filhos, 10 netos e 7 bisnetos 
(quase 8). Mantém-se muito saudável 
e activa, completamente independente 
nas actividades da vida diária. Vive 
na sua casa, assiste às celebrações 
religiosas e faz as suas refeições no 
Centro de Dia da Castanheira. Uma 
das suas actividades preferidas é jogar 
às cartas.

Santos Populares
Ainda não cheira a rosmaninho mas a verdade é que já se ultimam os pormenores 

para os festejos dos santos populares. À semelhança do ano anterior a AJAC vai 
desenvolver uma actividade na qual a nossa pequena aldeia vai reviver as tradições 
desta época. Esta iniciativa decorrerá no dia 25 de Junho de 2011 no Largo do 
Outão ao final da tarde, fazendo parte do programa um baile tradicional bem como 
a comida típica desta quadra festiva, nomeadamente, sardinha assada, caldo de grão 
e sem faltar, claro, um bom vinho tinto! Para completar a diversão não poderá faltar 
o salto sobre a mítica fogueira do rosmaninho. Junte-se a nós nesta iniciativa e venha 
desfrutar de bons momentos de alegria e boa disposição.

Alexandra Marques

Óbitos
António Ricardo Gonçalves – 31/01/2011; Esperança Rita Gonçalves – 22/02/2011; 
Aurélio dos Santos Barreiros – 05/03/2011; Luís Manuel Pires Gonçalves – 20/03/2011
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Fio da Memória

Outras obras de Castanheirenses
Na colecção Fio da Memória da Câmara Municipal da Guarda já foram 

editadas mais duas obras de castanheirenses: “Os enchidos da Castanheira” (nº 
8 da colecção), de Joaquim Martins Igreja, coordenador do Castanheira Jovem 
e “Castanheira: artesãos e feirantes” (nº 18), de José Lourenço Saraiva.

O primeiro foca-se sobre o ciclo do enchido e os diversos formatos deste 
verdadeiro petisco da Beira e da Castanheira. O livro surgiu em 2003 a 
propósito da 1ª edição da Feira dos Enchidos, que por várias vezes animou 
a nossa aldeia.

O segundo incide so-
bre o caminho dos artesãos 
desde a Castanheira até 
às feiras onde iam vender 
o produto da Castanheira: 
teias, sapatos, carnes, 
produtos hortícolas. O livro 
foi editado em 2004. 

Estes e outros livros 
re lac ionados com a 
Castanheira estão à venda 
na AJAC.

Quando 
o  J o a q u i m 
A n t ó n i o , 
p r e s i d e n t e 
da AJAC, me 
c o l o c o u  a 
hipótese de 
escrever um 
caderno, so-
bre um tema à 
escolha, para 

a colecção “O fio da memória”, confes-
so que fiquei um pouco surpreendido, 
até porque julgava eu que a minha 
memória ainda fosse tão precoce que 
não conseguiria encontrar o fio. Mas, 
colocado o desafio, assumi que tentaria 
fazer qualquer “coisa” apesar do meu 
forte nunca ter sido a escrita.

Não tendo vocação para escrever, 
tentei descobrir o que poderia colocar 
em 20 folhas brancas, que fizesse 
algum sentido e que tivesse uma relação 
directa com as pessoas da Castanheira. 
Depois do Tsunami no Japão, fiquei a 
pensar qual teria sido a relação que os 
Castanheirenses tiveram ao longo do 
percurso das suas vidas, com a água, se 
esta os afectou, se teve alguma influência 
positiva ou negativa, etc…

As histórias, as brincadeiras à volta 
dos locais onde a água era o centro das 
atenções, não passaram despercebidas, 
nem estariam esquecidas na memória 
de quem as viveu. Amores, que se 
conquistaram ao som dos cântaros a 
mergulharem nas fontes, ou que sim-
plesmente se perderam como “côdeas” 
de sabão ao escorregar por entre os 
dedos das mãos, desaparecendo no 
lodo do fundo dos ribeiros. Amizades 
que surgiram fruto do trabalho árduo 
da lavagem das roupas e que jamais 
o tempo poderá lavar. Desavenças que 
se formaram pela disputa do precioso 
líquido, indispensável à sobrevivência 
das hortas, devido à rigidez com que se 
tentava resolver os problemas.

Os locais, os nomes, a situação ge-
ográfica dos pontos de água, o interesse 
económico e social, são de algum modo 
retratados no caderno, como fazendo 
parte da história da Castanheira. A 
conservação e o conhecimento destes 
espaços (fontes e ribeiros) só é possível 
se os mesmos tiverem algum significado. 
Por esse motivo decidi contribuir minima-
mente para a sua preservação registando 
episódios com eles relacionados.

Manuel Alberto Dinis

Lançamento do Caderno – Fio da Memória, de Manuel Alberto Dinis

A água na vida da Castanheira

JUNTA DE FREGUESIA

Situação difícil
Tal como o país a Junta de Freguesia 

da Castanheira encontra-se numa situação 
difícil. No nosso caso as dificuldades estão 
directamente associadas ao incumprimento 
dos pagamentos da Câmara Municipal da 
Guarda, que não tem sido capaz de cum-
prir com as promessas e já deve à freguesia 
protocolos celebrados desde 2004, num 
valor aproximado de 270.000.00€. Como 
calculam, é difícil gerir uma junta com 
dívidas tão volumosas e atrasadas, embora 
tenhamos as contas controladas entre o que 
nos devem e o que devemos.

Conforme o gráfico acima ilustrado 
poderemos dizer que na Freguesia da 
Castanheira, nos últimos 10 anos, tem 
havido um decréscimo de eleitores a um 
ritmo de quase 4 eleitores por ano, isto 
é, 20 eleitores entre cada acto eleitoral. 
À primeira vista poderíamos dizer que 
isto se deve a um êxodo da população 
para terras mais ricas, acompanhando 
assim o movimento de muita gente do 
interior. Reflectindo mais um pouco, penso 
não ser este o principal factor, mas sim o 
problema da diminuição da natalidade. 
O número de pessoas que nos deixam e 
partem deste mundo é superior ao número 
de nascimentos. O próprio Castanheira 
Jovem é testemunha disso mesmo: em cada 
número editado a quantidade de óbitos é 
quase sempre superior à dos nascimentos. 
Resta-nos agora esperar que algum dia 
mudem (ou criem) as políticas de incentivo 
à natalidade.

Henrique Dinis

Este foi o resultado das últimas eleições 
Presidenciais, onde também a Freguesia 
da Castanheira acompanhou a tendência 
de quase todo o país. Cavaco Silva foi o 
vencedor, ainda com uma percentagem 
superior à média nacional.

PRESIDENCIAIS 2011
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C a r o s 
Castanheirenses:

Fará no pró-
ximo dia 24 de 
Setembro deste 
ano, cinco anos 
que tomei posse 
como pároco da 

Castanheira. Desde o primeiro momento, 
foi manifestado o grande desejo, da parte 
dos castanheirenses, na construção da 
valência de Lar de Idosos no Centro Social 
Paroquial. Neste tempo, fui fazendo todos 
os esforços, com a Direcção do CSPNSC 
e seu Conselho Geral, para que este 
desejo da população fosse concretizado. 
Finalmente, as condições estão criadas 
para tal. Refiro ainda que foram feitas 
algumas candidaturas a Programas de 
apoio à construção do edifício, mas todos 
sem efeito. Por esta razão, e confiando 
na protecção de Nossa Senhora da 
Conceição, nossa padroeira, o Conselho 
Geral decidiu no passado dia 07 de Abril 
avançar com a obra.

Na quarta-feira, dia 13 de Abril 
de 2011, assinei o contrato para a 
construção do Lar de Idosos na nossa 

terra. A empresa construtora será Isidro 
Pires Silva – Construções. A obra está 
orçamentada no valor de 509.689,94€ 
+ IVA. A este valor deve ser acrescentado 
todo o equipamento. A Obra será iniciada, 
com toda a certeza, a meio de Maio, 
tem um prazo de conclusão de dez 
meses e será financiada em 60% por um 
empréstimo bancário e o restante conta-se 
com a generosidade de todos vós.

Na situação actual que o nosso país 
atravessa, pode parecer um paradoxo 
avançar com uma obra desta envergadura, 
mas quero que saibam que tenho a firme 
convicção de que esta nova valência social 
do CSPNSC é uma mais-valia para a 
freguesia e para a zona, não por ser mais 

um lar, mas por ser uma casa que acolhe 
e promove a vida social num importante 
estado da vida humana.

Apelo desde já à generosidade de 
todos os que possam contribuir para que 
este “sonho” esteja edificado e a funcionar 
em pleno na Primavera do ano 2012. 

Não quero terminar esta mensagem 
sem agradecer toda a atenção, ajuda 
e serviços que a Junta de Freguesia da 
nossa terra tem vindo a prestar desde 
sempre ao Centro Social Paroquial. A todo 
o executivo, em meu nome pessoal e em 
nome do Conselho Geral do CSPNSC, o 
nosso bem-haja.

Castanheira, 15 de Abril de 2011
O Pároco e Presidente do CSPNSC
Pe Ângelo Miguel Nabais Martins

Padre Ângelo dirige-se aos castanheirenses

Lar da terceira idade avança em Maio

ACTIVIDADES

O barbeiro da Castanheira, José Gonçalves Marques  (Zé Pedro)
Onde aprendeu a prof issão de 
barbeiro?

Quando saí da escola primária, com 
o Sr. José da Moita que também era 
barbeiro.
Em que ano começou a exercê-la?

Em 1952. Depois fui para a tropa, 
onde trabalhava como barbeiro. Passados 
alguns anos fui para a Alemanha e exercia 
em part-time. Em 1986 comecei a exercê-
la oficialmente na Castanheira.
Onde a exerce actualmente?

Num anexo da minha casa.
Que tipo de clientes tem?

De tudo um pouco. Homens e mulheres, 
maioritariamente homens.
Quais os pedidos mais frequentes?

Pedem mais  cor te de cabelo. 
Antigamente fazia muita barba, mas 
agora é mais cabelo, uma vez que agora 
há maior facilidade de fazer a barba 
em casa. Mas antigamente às Sextas, 
Sábados e Domingos, antes da missa, 

“eram dias de barba”.
Qual foi o pedido mais estranho que teve, 
até agora na sua carreira profissional? 

Fazer a barba à cabeça. 
Já lhe aconteceu alguma peripécia 
engraçada ou constrangedora no seu 
estabelecimento?

Enquanto aprendia com o Sr. José da 
Moita, ao fazer a barba a um cliente, 
este sentiu-se mal, pois tinha acabado 
de comer e deve-lhe ter parado a 
digestão. E já se está a imaginar o fim 
da peripécia…
Tem clientes de aldeias vizinhas?

Sim, tenho muitos, a maioria dos meus 
clientes são de outras aldeias. Pois “infe-
lizmente” e “felizmente”, da Castanheira 
até à Guarda, existem poucos barbeiros, 
ou quase nenhum. 
Quais os dias de maior movimento?

Aos fins-de-semana, especialmente 
aos terceiros sábados do mês, pois há 
mercado em Pínzio. 

A  c r i s e 
também se 
faz sentir 
na  nossa 
terra, neste 
ramo? 

S i m  e 
cada vez 
mais. Uma 
vez que as 
p e s s o a s 
optam por cortar menos frequentemente 
o cabelo. 
Como é que descobriu a paixão pela 
sua profissão? 

Depois de aprender com o Sr. José da 
Moita, fui trabalhar como ajudante de 
sapateiro e agricultor. Quando chegou a 
altura de ir para a tropa fui directamente 
para a secção de barbearia, uma vez 
que já tinha experiência neste ramo. E foi 
nesta altura que descobri esta paixão.

Rafaela Dinis
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Uma ideia para a minha aldeia

Três sugestões de qualidade
Quando me encontro na Castanheira 

vêm-me sempre à ideia algumas coisas que, 
a serem realizadas, poderiam ser de grande 
benefício para toda a população. Algumas 
dessas ideias já foram mencionadas neste 
jornal e não será demais referi-las novamente, 
como um percurso pedestre. Vejo sempre 
muitas pessoas a realizar caminhadas, de 
manhã e ao fim do dia, por diversos caminhos 
que não possuem quaisquer condições, com 
silvas e giestas.

Outra ideia que quero sugerir aqui, é 
a construção de um lar de 3ª idade. Este lar, além de outros funcionários, 
deveria ter também uma enfermeira, pois a população da Castanheira 
encontra-se envelhecida. Seguindo esta linha de pensamento, mais 
vocacionada para uma população sénior, quero propor a realização de 
aulas de ginástica. Além de fazer bem à saúde, promovia o convívio das 
pessoas, combatendo o isolamento e a solidão.

Finalmente, um outro factor que decerto contribui para um certo 
isolamento da Castanheira é a falta de rede de telemóvel. Assim, sugiro a 
colocação de antenas dos vários operadores numa zona próxima. 

Acredito que muitas coisas podem ser feitas, de forma a melhorar 
a qualidade de vida da população da minha aldeia. Esta é a minha 
contribuição para ajudar a Castanheira e todos os que lá vivem.

Conceição Santana

A Castanheira noutra Perspectiva

 Fui adoptada por esta terra

Foi em Outubro de 2009 que uma 
boa amiga me levou pela primeira vez 
a uma bela terra chamada Castanheira. 
De imediato percebi que era um local 
onde teria de regressar.

Desde então, tive oportunidade 
de participar em algumas festas orga-
nizadas pelos jovens da Castanheira 
e, apesar de ser uma terra muito jovem 
e cheia de vida, cada evento serve 

para unir todos, desde os mais novos aos mais velhos. É fascinante ver como 
o espírito de entreajuda envolve todos que querem dar o seu contributo. É 
principalmente notório ao longo do ano, na preparação da grande festa 
de verão que marca o regresso dos emigrantes às suas origens e move 
toda a comunidade.

E quando chega o Inverno, com o frio típico da Guarda, não há melhor 
sensação que ficar junto à fogueira a comer o magusto e a beber a jeropiga. 
Sem esquecer os saborosos “tartulhos” que só então tive oportunidade de 
provar. A gastronomia típica do Norte, com os maravilhosos queijos, enchi-
dos e o pão caseiro, que faz qualquer um salivar, tenta-me constantemente, 
aliada à hospitalidade da sua gente. Um conjunto de tradições e uma história 
presa em cada pedra da calçada fazem com que a Castanheira seja, sem 
dúvida, um local onde quem lá passa quer voltar.

Depois de várias visitas, sinto como se tivesse sido adoptada por esta 
terra, que me faz sentir em casa e que, em cada despedida, me impulsiona 
a planear a próxima visita.

Cláudia Pestana

Manuel “Casimiro”

Uma 
reforma 

na aldeia
M a n u e l  d o 

Nascimento Pereira, 
habitualmente tratado 
por Manuel “Casimiro” (a partir do nome do pai), 
celebrou em 24 de Dezembro do ano transacto o 
56º aniversário. E faz agora 6 anos que deixou o 
trabalho por conta de outrem. Aproveitando uma das 
muitas reestruturações da empresa onde prestava 
serviço passou à situação de suspensão de serviço, 
uma espécie de pré-reforma, sem que tal opção lhe 
tenha diminuído o rendimento durante os primeiros 
5 anos.

O Manuel aprendeu a arte de sapateiro e 
trabalhou durante 7 anos no ofício. Depois, face à 
diminuição do trabalho, teve de optar pelo trabalho 
nas obras, para mais tarde ingressar na Portugal 
Telecom onde trabalhou 27 anos. No total foram 
mais de 40 anos de trabalho.

Desde a saída da Portugal Telecom que passou a 
usufruir de tempo. Tempo que tem de ser organizado e 
utilizado em inúmeros afazeres e actividades. Grande 
parte é dedicado à agricultura, onde geralmente 
começa o dia e gasta toda a manhã a cuidar da 
horta da qual saem os produtos hortícolas para a 
família e para as ofertas aos amigos. A tarde, de 
preferência, é dedicada aos passeios, a pé ou de 
bicicleta, pelos campos. Tal permite-lhe, para além 
do conhecimento preciso da quase totalidade dos 
terrenos, saber onde crescem as boas meruges e 
agriões. Para além da agricultura também gosta, 
de tempos a tempos, de investir algum do tempo 
em pequenas remodelações nas suas casas na Rua 
dos Ataqueiros. Isto para além da ajuda que dá aos 
amigos, “mas sem compromissos” porque o Casimiro 
gosta de ter o tempo para ele. O Manuel Casimiro 
gosta de conversar e estar com os amigos. Para tal 
guarda o final da tarde para beber uma cerveja com 
os amigos.

O Manuel Casimiro participa ainda em diversas 
actividades da vida comunitária, com especial 
destaque para a participação no coro da igreja e 
outras actividades. Raras vezes há uma actividade na 
aldeia em que o Manuel não esteja envolvido. Está 
sempre pronto para ajudar.

Como ele próprio diz: “Tenho o meu tempo todo 
ocupado mas da forma que quero”. Atrevo-me a dizer 
que tem o tempo muito bem organizado. Se assim não 
fosse o tempo não lhe chegava para tudo. E talvez 
parte desse tempo seja consequência do Manuel não 
ter telemóvel. “Nem quero. Chegou na PT que andava 
com um telemóvel em cada bolso. Se quiseres podes 
colocar no jornal o número de telefone lá de casa.” 
Mas penso que não é necessário. Se alguém precisar 
de alguma coisa sabe onde encontrar o Casimiro.

Vitor Gonçalves
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“O comércio ambulante, tal como todos 
os outros, está a decrescer.”

Desde Outubro de 1983 que a Ana 
Maria e o José Manuel, do Porto Mourisco, 
enveredaram pelo comércio ambulante. Ana 
Maria recorda os primeiros anos de negócio, 
não havendo comparação possível em relação 
ao negócio actual. “Nessa altura as aldeias 
tinham muita gente nova que enriquecia o 
negócio. Agora é maioritariamente população 
idosa, que mesmo assim decresce de dia para 
dia. Com a mesma volta, tínhamos dias em 
que à meia-noite ainda estávamos a carregar. 
No Verão, o trabalho era tanto que tínhamos 
sempre uma empregada. Hoje, entre as 12h 
e as 13h está tudo despachado.”

Neste momento o trabalho é efectuado 
apenas pela Ana Maria e pelo José Manuel, 
sendo a maior parte da volta feita pelo 
José Manuel, que percorre os concelhos da 

Guarda, Pinhel, Sabugal e Almeida. Ana 
Maria refere que a carrinha do José Manuel 
está devidamente equipada, com câmara 
frigorífica e prateleiras, possibilitando a venda 
de todo o tipo de produtos alimentícios. “Na 
minha carrinha não tenho tanta variedade 
porque o espaço é pouco e não está de-
vidamente equipada. Vende-se de tudo um 
pouco, no entanto as maiores vendas incidem 
na fruta.” 

Apesar de a maior parte dos clientes ser 
população idosa, refere que também têm 
clientes jovens. Por exemplo, as freguesias 
de Amoreira, Gagos e Pínzio têm muita gente 
jovem que procura este comércio.

Também no comércio ambulante se 
sentem os efeitos da crise. Vamos aguardar, 
como esperança, a chegada de melhores 
dias.

Marta Marques

Neste momento 
já há vários habitan-
tes da Castanheira a 
optar pela instalação 
de painéis solares ou 
fotovoltaicos: Leonel 
Abadesso, José Manuel 
M i g u e l ,  A n t ó n i o 
Tomé, Júlio Tomé e a 
Escola Primária da 
Castanheira. Em todos 

os casos a aquisição é recente. António Tomé optou por 
painéis solares, que estão em funcionamento desde Janeiro de 
2010. Optaram por esta forma de energia, em substituição 
ao tradicional gás, para aquecimento da água e aquecimento 
central. No entanto, o tempo de experiência ainda é pouco 
para poderem falar em benefícios. Relativamente a Júlio 
Tomé, investiu nos painéis fotovoltaicos, para aquecimento da 
água e para venda de energia. Acharam que seria um bom 
investimento. Neste momento aguardam vistoria, ainda não 
está em funcionamento.

Aqui ficam dois testemunhos:

Leonel Abadesso

Os painéis solares que coloquei no telhado adquiri-os 
para aquecer a água. São bastante rentáveis pois de Março 
a Outubro não se gasta absolutamente energia para aquecer 
a água e nos restantes meses ainda consegue aquecer a 

30º-35º. Quanto aos painéis fotovoltaicos permitem produzir 
energia para vender, criando a possibilidade de um retorno 
do investimento a médio prazo.

Para já ainda só tenho a funcionar o térmico. O fotovol-
taico ainda não está a funcionar uma vez que há algumas 
burocracias que é preciso ultrapassar. Por enquanto aguardo 
por uma vistoria da entidade competente, a “CERTIEL”. Após 
a obtenção da certificação é enviada à EDP para celebração 
de um contrato de micro-geração e só depois é que poderei 
produzir para vender. Conto que isto me traga economia 
no aquecimento de água e algum proveito com a venda de 
energia.

José Manuel Miguel

Há cerca de um ano decidi valorizar o terreno lá de casa. 
Optei por colocar os painéis fotovoltaicos. Afinal apostar nas 
energias renováveis é e será o negócio do futuro. Foi uma 
decisão tomada sem grande análise. O programa fala por si, 
e afinal de contas agora tenho a casa a trabalhar, para mim, 
para a minha família. 

É muito bom poder estar de férias e saber que dentro da 
minha propriedade há algo que gera rendimento para mim. 
É igualmente extraordinário saber que também nós três lá em 
casa contribuímos para o aproveitamento do sol que afinal de 
contas é gratuito. Parece-me um investimento acertado, e como 
tal este está a funcionar desde 8 de Abril do corrente ano. 
Espero não me vir a arrepender deste investimento, mas para 
já estou seguro de que é uma escolha acertada.

Venda Ambulante

A carrinha da Ana Maria

Painéis Solares e Fotovoltaicos

Aquecimento e rendimento
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FIGURAS

O ti Casimiro (Sapateiro)
Casimiro Pereira nasceu no dia 24 de Agosto do 

ano de 1920 e, pasme-se, era filho único. Na altura 
um facto digno de registo. No entanto, à semelhança 
de muitas outras crianças da Castanheira, e não 
obstante ter uma infância muito protegida pela mãe, 
o Sr. Casimiro aprendeu o ofício de sapateiro com o 
pai com quem exerceu a arte até à idade de ingressar 
no serviço militar. Foi igualmente, a exemplo do pai, 
músico na extinta Banda Filarmónica da Castanheira 
onde tocou bombardino durante oito anos. Um gosto 
pela música que se continua a transmitir na família, 
nomeadamente pelos netos que fazem parte da 
Fanfarra.

Depois de cumprida a tropa, regressa à Castanheira para 
casar com Helena Miguel. Mas, por circunstâncias que não 
conseguimos apurar com exactidão, já depois de casado, “foi 
chamado novamente para a tropa”. Talvez consequência do seu 
espírito de aventura. Regressa definitivamente para assentar e 
constituir uma família. Criaram-se 8 filhos. Regressa igualmente à 
arte de sapateiro, complementada pela agricultura, para sustentar 
a família. Mas Casimiro não fazia feiras. Ele sob encomenda de 
feirantes, geralmente fora da Castanheira, manufacturava parte 
de calçado “chegando a receber aos 300 pares de botas para 
ajuntar”. Depois, e de forma a obter mais encomendas, ajudava a 
vender o produto final nas feiras. O calçado ser manufacturado na 
Castanheira era sinónimo de qualidade e ter o sapateiro na banca 
de venda era um certificado de qualidade. Para tal, no ofício, para 
além da ajuda dos filhos, que ajudavam na manufactura e faziam 
a distribuição aos clientes, chegou a ter 8 empregados. O negócio 

permitiu que em casa nada faltasse à família, nem 
mesmo em casa dos empregados, o que começou a 
despertar o Sr. Casimiro para outros interesses. E os 
outros interesses eram os outros. Começou a colocar 
os outros em primeiro. Se alguém solicitasse algum 
favor ao Sr. Casimiro ele só não ajudava logo em 
caso de impossibilidade.

Mais que a necessidade, o espírito aventureiro 
impeliu o Sr. Casimiro a comprar o primeiro carro da 
Castanheira. Começava o corrupio. O Sr. Casimiro 
não mais parou. Começou a diversificar o negócio. 
Nas merendas que sempre dava aos empregados no 

final dos serões da arte de sapateiro, a adicionar ao pão e por 
vezes a coelhos e galinhas, começaram a aparecer conserva de 
sardinha e cavala. Era sinónimo de uma viagem à fronteira com 
Espanha. Talvez por isso esses serões eram muito concorridos. 
Mas não seria esse o único motivo, pois o Sr. Casimiro também 
presenteou os frequentadores com aquele que foi o primeiro rádio 
da Castanheira. Paralelamente o carro começou a ser solicitado 
pelo Sr. “Pepino” da Urgeira, um amigo taxista, que por vezes 
lhe dava alguns fretes. Mas o veículo, mais que para o negócio, 
era principalmente utilizado para passear e levar os amigos a 
passear.

O Sr. Casimiro tinha sempre tempo para os amigos. Alguém 
que, nas palavras do filho Manuel, “andava sempre de cabeça 
erguida e disponível para os amigos. Era um animador da malta 
que enquanto tivesse algo que fazer pelos outros não o fazia para 
ele”. Faleceu ainda novo, com 52 anos.

Vitor Gonçalves

“Situada no Pico da Castanheira, na 
freguesia de Arrifes, município de Ponta 
Delgada, a Bateria Independente de Defesa 
de Costa n.º 1, é constituída, em termos 
de instalações físicas, por duas zonas bem 
distintas: a da bateria propriamente dita, 
que é caracterizada por ser um complexo 
fortificado subterrâneo e uma zona de 
aquartelamento a cerca de 500 metros, 
com os respectivos apoios administrativos 
e logísticos. A bateria existia para apoio 
do aquartelamento.” É assim que é apre-
sentada em texto recolhido na Net (www.
operacional.pt) a referência à Bateria Militar 
do Pico da Castanheira situada a poucos 
quilómetros de Ponta Delgada.

Esta estrutura surge na altura da 2ª 
Guerra Mundial como resultado de uma 
necessidade urgente da guerra, simulta-
neamente para contrariar o interesse dos 
beligerantes nas ilhas e como defesa da 
cidade de Ponta Delgada, especificamente 
do seu porto de acesso junto ao forte de 

São Brás. O objectivo da bateria seria de 
actuar contra navios de forças atacantes, 
procurando atingir, em primeira instância, 
os de transporte de tropas e, em segunda, 
os de escolta. Poderia também ser utilizada 
em apoio a tropas terrestres. 

Em 1940, Oliveira Salazar foi envian-
do tropas para os Açores para dissuadir as 
pretensões da Alemanha, da Inglaterra e 
dos Estados Unidos quanto à utilização dos 
Açores. A bateria da Costa da Castanheira 
era aqui um instrumento considerado 
fundamental, sendo a primeira fase de duas 
linhas de defesa da costa. No entanto as 

ilhas nunca foram invadidas, não tendo 
sido assim postas à prova as peças ali 
montadas.

Segundo o site www.operacional.pt, 
a bateria de Costa 15 cm CTR m/897 
(Costa-Tiro-Rápido, modelo de 1897), é 
constituída por um complexo subterrâneo 
que apoia três peças Krupp de 1897, 
actualmente com mais de 113 anos 
de serviço e instaladas na colina da 
Castanheira em 1940. No caso da bateria 
da Castanheira, as obras fundamentais de 
fortificação prolongar-se-iam até finais de 
1943, sendo boa parte do material provin-
do do Continente. As peças Krupp 15cm 
de 1897 permanecem na Castanheira e 
prevê-se agora para o local uma utilização 
lúdica e cultural, já que se trata de um belo 
miradouro, prevendo-se também para o 
local circuitos histórico-culturais.

Joaquim Igreja
(a partir de documentação recolhida no site 

www.operacional.pt)

Pico e bateria da Castanheira

Uma instalação militar nos Açores

CASTANHEIRAS POR TODO O LADO
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Nascimentos  
de 1941

Celestino Ferreira Órfão - 10 Jan•	
Manuel Jacinto Órfão - 18 Jan•	
Antónia Pires Gonçalves - 7 Fev•	
António Tomé Clara - 7 Fev•	
Manuel Luciano Baptista - 13 Fev•	
Maria Teresa Pereira - 26 Jan •	
(Rabaça)
Maria Ester Lourenço - 15 Fev•	
Maria José Tomé - 17Mar•	
Horácio Alexandre Órfão - 3 Abr•	
Albertino Terras - 16 Mai•	
Maria José Fernandes - 21Mai•	
Horácio Agostinho Pires - 03 Jun •	
(Rabaça)
Maria Rosa Guiomar – 21 Jul•	
Maria Nazaret - 31 Jul•	
José Marcos Gonçalves – 07 Jul •	
(Rabaça)
Maria Natocélia – 22 Jul•	
Ana Teresa Ramos – 21 Jul•	
António Sutero Teixeira – 23 Ag•	
António João Pereira – 23 Ag•	
Palmira Martins Teixeira – 6 Set•	
António Albino Marques Teixeira – •	
22 Set
Maria Leonor Gonçalves dos •	
Santos – 11Nov (Rabaça)
António dos Santos - 6 Set•	
José Miguel dos Santos – 6 Set•	
Joaquim Augusto - 1Out•	
Ana de Jesus - 9 Out•	
Manuel Gonçalves Terras - 7 Nov•	
Maria Ilda – 28Out•	
José Baptista – 29 Nov•	
António Rafael – 21Nov•	
Filomena de Jesus – 06 Dez•	
António Teixeira – 17 Dez•	

Donativos 2011
Anónimo  20 €
Ana Maria Moita  20 €
Paulo Esteves  50 €
Horácio Gonçalves  40 €
Joaquim Pires  40 €
Maria Felisbela Gonçalves Cruz  20 €
Anónimo  10 €
Fernanda Gomes Amaral  10 €
Gabriela dos Santos  10 €
António Terras Rebelo  10 €
Henrique Dinis Pereira  60 €

No dia 14 de Agosto de 2011, 
os conterrâneos nascidos em 1950 vão 
realizar um almoço comemorativo. Este 
almoço tem como objectivo reencontrar 
todos os Castanheirenses que por uma 
razão ou por outra frequentam com 
menos assiduidade a nossa aldeia. 
Assim, constitui uma óptima ocasião 
para partilhar histórias de outrora bem 
como testemunhar as vivências actuais de 
cada um. Além de uma boa comida, é 

garantida uma boa dose de gargalhadas 
e melancolia, relembrando peripécias 
vivenciadas noutros tempos.

Para o devido efeito, o grupo 
organizador convida-vos a fazer a 
inscrição até ao início de Julho, através 
dos seguintes contactos:

Lídia – 271 947 250
Fernanda – 271 947 247
Inácia – 271 947 255

Apareceu por aí no Facebook com 
a indicação de Castanheira. De quando 
será? Vê-se por detrás uma colina, casas 
sem telhado e dezenas de pessoas 
vestidas “como Deus pode”. Que estas 
pessoas podem ser da Castanheira, é 
possível. Que sejam daqui, impunha-
se prová-lo. Quem sabe mais desta 

fotografia que nos possa ajudar?
Alguém nos disse que poderia ter a 

ver com o ciclone que “varreu” o país em 
1941 e que atingiu fortemente a nossa 
região, mas nada de certezas. Ficamos 
pois à espera de alguém que apresente 
uma chave para esta fotografia. Que 
tem muito que contar.

FOTO MISTÉRIO

Uma foto com muita margem

Encontro
dos Castanheirenses de 1950

Em Famalicão

Encomendação reuniu  
8 grupos e 170 pessoas

Foi em Famalicão da Serra a 16 
de Abril e o Grupo de Encomendação 
das Almas da Castanheira também 
participou. Correu bem e o grupo da 
Castanheira esteve afinado. Para o 
ano há mais.
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Quer receber gratuitamente o jornal em casa?

Se é associado ou se já fez à AJAC algum donativo, vai continuar a receber 
o nosso jornal. Se não é associado nem deu nenhum contributo à AJAC, pode 
fazê-lo. Escreva para: Associação da Juventude Activa da Castanheira, 6.300-075 
CASTANHEIRA GRD. Só nestas condições pode continuar a receber o jornal. O 
nosso obrigado a todos aqueles que acreditam no Castanheira Jovem.

Ficha Técnica

Boletim da Associação da Juventude Activa da Castanheira
6300-075 Castanheira

e-mail: castanheira.jovem@ajac.com.pt ou geral@ajac.com.pt 

Director: Alexandra Marques Coordenador: Joaquim Martins Igreja 

Periodicidade:Quadrimestral Tiragem: 1.000 ex. 

Paginação:Elsa Fernandes  Impressão: Marques e Pereira (Guarda)

Morreu antigo Pároco da Castanheira

Até sempre Padre Tó Maria
Quando soube da notícia que um Padre tinha sido encontrado, 

em casa com ferimentos graves provocados por 2 tiros e que 
acabaria por falecer nos Hospitais da Universidade de Coimbra, 
estava longe de imaginar que se tratava do nosso querido Padre 
António Maria Nunes Branco Prado, mais conhecido como o Padre 
“Tó Maria”. Certamente, este seria o último nome que me passaria 
pela cabeça. Conhecido por ser divertido, alegre, muito sociável 
e com uma personalidade forte, todos nós nos recordamos da 
sua passagem pela Castanheira. Sempre bem disposto e com um 
sentido de humor fora do comum (na sua condição de Padre) fazia 
questão de estar presente em todas as festas e romarias da nossa 
paróquia. Desde já um sincero obrigado pelo contributo deixado 

na nossa pequena aldeia.
Depois de abandonar a freguesia da Castanheira, exercia actualmente funções de arcipreste 

de Pinhel, pároco de Pinhel, Azevo, Cidadelhe, Pereiro e Vale de Madeira. Era administrador 
paroquial de Ervedosa, Bogalhal, Santa Eufémia, Sorval e Valbom. Além destas funções era 
capelão dos Bombeiros Voluntários da Guarda e da Federação Distrital de Bombeiros. Este 
padre-bombeiro, como carinhosamente era tratado, nasceu a 2 de Maio de 1960, frequentou 
os seminários do Fundão e Guarda e foi ordenado sacerdote a 15 de Outubro de 1985.

O último adeus ao Padre “Tó Maria” aconteceu no dia 3 de Abril de 2011 e a 
Igreja da Estação foi pequena para acolher todos aqueles que quiseram prestar a última 
homenagem a um AMIGO. Certamente irá deixar saudades em muitos corações. Até 
sempre Padre “Tó Maria”…

Alexandra Marques

À VISTA DE TODOS

“Gente 
precisa-se…”

É com alguma tristeza que constato 
que cada fim-de-semana que venho à 
Castanheira encontro menos gente na rua. 
Inicialmente coloquei a hipótese de ser o 
Inverno rigoroso o causador deste vazio 
populacional. No entanto, mesmo quando 
abre uma réssega de sol as ruas continuam 
desertas. Já nem o Domingo é o dia de 
maior movimento na aldeia, pois os cafés 
que outrora se enchiam de gente estão 
agora vazios ou algumas vezes fechados. 
A missa de Domingo continua ainda a 
ser o acontecimento da semana, pois é 
durante esta que (além de se observarem 
as fatiotas novas) se dá pela falta de alguns 
habitantes, o que nos leva a questionar a 
razão de tal ausência. Frases como “O 
que se passará com a ti Maria para hoje 
não vir à missa? Estará doente?” funcionam 
como um sinal de alarme que só será 
extinto quando entrarmos em contacto com 
a pessoa em questão.

A GNR desenvolveu recentemente 
uma operação intitulada “Censos Sénior” 
que consistiu em contabilizar o número de 
idosos que vivem sozinhos ou em zonas 
isoladas, onde, curiosamente, o distrito 
da Guarda está entre os que apresentam 
menor número. Será que a GNR visitou 
a nossa aldeia? Quantos idosos há na 
Castanheira a viver sozinhos?

Se não fosse o espírito de entre-ajuda 
e camaradagem típico das pequenas 
aldeias, quantas pessoas ficariam doentes 
sem que ninguém cuidasse delas? Dou 
os meus parabéns a todos os idosos 
que frequentam o Centro de Dia, pois 
está em causa muito mais do que as 
refeições servidas: há carinho, protecção, 
combate à solidão e acima de tudo há um 
envelhecimento acompanhado.

Aguardo ansiosamente a chegada 
do Verão para que os nossos emigrantes 
possam trazer mais vivacidade à nossa 
aldeia e quebrar este silêncio ruidoso!

Alexandra Marques

PROTOCOLO COM A EPABI
No passado dia 5 de Fevereiro de 

2011 a AJAC e a EPABI (Escola Profissional 
de Artes da Covilhã) assinaram um protocolo 
de cooperação. Este protocolo terá como 
principal objectivo estabelecer, entre as 
duas entidades, actividades pedagógicas, 
tais como: concertos didácticos, estágios, 
palestras, workshops, entre outras acções 
que tenham por objectivo a aquisição e o 
desenvolvimento de competências técnicas, 
relacionais, cívicas e organizacionais dos 
alunos e da população em geral. 

FANFARRA SACABUXA
Apesar da crise, que também atinge 

a fanfarra, o trabalho, a dedicação e a 
musicalidade que os distingue não evitou 
que chegassem à “ribalta” dos palcos. Em 
Dezembro de 2010 esteve presente no 

Paul (Santa Bebiana). Já no ano de 2011 
estiveram presentes na VIII Feira do Fumeiro 
dos Sabores e do Artesanato do Nordeste 
da Beira – Trancoso (25/02); Expo Estrela 
– Manteigas (05/03); VI Festa do Bucho e 
Outros Sabores – Freineda (19/03). Outras 
tantas estão já agendadas e as datas e locais 
podem ser consultados em http://sacabuxa.
blogspot.com.

3º PASSEIO DE BTT 
Depois do sucesso que foram os 

primeiros passeio de BTT, já está agendado 
o 3º passeio, que será dia 10 de Junho. Uma 
oportunidade de desfrutar das magníficas 
paisagens e os seus trilhos, assim como 
deliciar-se no almoço-convívio e divertir-se 
com as diversas surpresas que temos prepa-
radas para a tarde. Informações e inscrições 
em www.ajac.com.pt.

Notícias da AJAC


