
Ana Miguel, Psicóloga Clínica.
O dia a dia no apoio social
Ana Miguel licenciou-se em 2009 em Psicologia Clíni-
ca no ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada). 
Neste momento executa funções de técnica superior de 
Psicologia na Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), delega-
ção da Amadora. Ingressou na CVP em Dezembro de 
2009 como Técnica de Rendimento Social de Inserção 
(RSI). Posteriormente ficou como responsável do Apoio 
Domiciliário, do Banco Municipal de Ajudas Técnicas 
(camas articuladas, cadeiras de rodas, etc) e do Banco 
Alimentar, que se iniciou nas freguesias de Brandoa e 
Casal da Mira sob a sua alçada e cuja distribuição de 
alimentos ajuda 312 famílias semanalmente. 
> Entrevista na página 4.

Pontos de Água e Água aos Pontos
Manuel Alberto Dinis lançou o livro “Pontos de Água e Água 
aos Pontos” na colecção Fio da Memória. A propósito disso o 
CJ reflecte sobre um recurso que pode provocar guerras numa 
comunidade mas pode também criar laços e solidariedades. 
página 3.

Como vive a população da Castanheira?
Numa aldeia deprimida e esvaziada, como vivem os 
que cá teimam em viver, nomeadamente os idosos? 
Com que condições e com que apoios sociais?

> Página 5.

.34
Agosto 2011

Rua do Forno Ressuscita!

Castanheira Social

Essencial numa comunidade

Entrevista

A Rua do Forno voltou a mexer e a aquecer. Foi um programa com muita animação e muita música. A actuação da Fanfarra no Fes-
tival sobressaltou a Rua do Forno e animou todos os presentes. Foi um Festival inédito que fez reviver uma rua há muito esquecida.
> Programa e explicação do conceito na Página 6.

Associação da Juventude Activa da Castanheira Facebook.com/Ajacastanheira



A festa é o elo de união entre quem 
vive na aldeia e entre quem vive 

e quem está fora. A “Festa do Senhor” 
(Corpo de Deus) é uma festa que se in-
tegra muito bem nesse espírito. Ir à mis-
sa e procissão, dar a volta à aldeia entre 
a concentração e a conversa, almoçar 
tarde, acolher no almoço um músico da 
Banda, são experiências sempre renova-
das, actualizando a tradição. 

Mais tarde, chegar ao Oitão e encontrar 
o largo cheio é uma consolação. Quem 
chega (mais os homens que as mulhe-
res) encosta-se ao balcão das bebidas, 
envolve-se à conversa, participa nas “ro-
dadas”. A rodada é uma instituição que 
agora se multiplica por dez desde que 
inventaram aquele instrumento que leva 
dez copos de cerveja que se vai ofere-
cer aos amigos. Cabe depois aos outros 
corresponder, sem ter que se chegar ao 
décimo. Depois o rancho, as concerti-
nas e o concerto da banda fazem o res-
to. Pelo meio da música discutem-se os 
mordomos do próximo ano, fala-se do Lar 
que um dia virá, contam-se as mágoas 
ou os êxitos da família, aborda-se a pro-
ximidade da reforma. Os mais leves dão 

um pé de dança e para isso tanto serve 
uma concertina como a marcha da ban-
da. De vez em quando a surpresa de al-
guém que já não víamos há que tempos! 
Quando a tarde 
chega à hora da 
merenda convi-
da-se um amigo 
ou familiar (ou 
convidam-nos) 
para uma fatia 
de bolo ou de 
presunto ou um 
passeio a mos-
trar a horta. Mais 
tarde virá o con-
certo do “con-
junto”, em geral 
para públicos 
mais jovens mas que trará gente de fora, 
estes sim turistas a sério. Formato sem-
pre igual mas sempre esquecido para 
depois o saborearmos melhor. 

Entretanto a festa religiosa não é o úni-
co ponto de aglutinação dos castanhei-
renses que querem celebrar em nome 
desta terra. Os eventos desportivos, com 
as marchas ou os passeios de BTT, cons-
tituem hoje cerimónias muito apetecíveis, 
como o já instituído BTT do 10 de Junho. 
As reuniões de família começam também 

a marcar data e vão crescer sem dúvida 
nos próximos tempos. Do mesmo modo 
as reuniões por ano de nascimento, que 
juntam cerca de trinta famílias por ano de 

nascimento, sobretudo 
aos 50 ou 60 anos. 

Atrevo-me a sugerir 
mais um formato para 
este ou próximos anos. 
Os proprietários das ter-
ras à volta da Castanhei-
ra, nomeadamente os 
das terras não cultiva-
das e que só aqui vêm 
uma ou poucas vezes 
por ano, têm dificulda-
des de se situar relativa-
mente àquilo que rodeia 

os seus próprios terrenos, faltando in-
formações quanto aos proprietários das 
terras vizinhas e à própria situação das 
terras. Perante este abandono, organizar 
trajectos para conhecer o nosso patrimó-
nio agrícola (paredes e marcos, poços, 
condutas de água, noras, etc.) e os seus 
actuais proprietários daria conversas 
muito interessantes e eventualmente mui-
tas histórias (boas) para contar sobre os 
nossos falecidos. Eu alinho!
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União em festa!
Crónicas

> Joaquim Igreja 
  joaquim.igreja@gmail.com

 Primeiro estranha-se, 
depois entranha-se!

H á coisas que primeiro se estranham 
mas depois se entranham, já dizia 

Fernando Pessoa. Sinto o mesmo no 
que refere à música. Há tantos estilos 
que é difícil definir o da nossa eleição, 
principalmente quando a fusão entre eles 
é cada vez mais frequente. Estranhava 
música clássica, alternativa, fado, sim-
plesmente porque as desconhecia. Na 
música, tal como em qualquer outra arte, 
precisamos de ser educados e de ser le-
vados a conhecer. Foi assim que primei-
ro estranhei e depois entranhei a Fanfar-
ra Sacabuxa, sim a nossa fanfarra!

Quando ouço um saxofone, lembro-
-me de jazz – um estilo de música que 
até aprecio – mas quando ouço um 

trompete, um clarinete ou qualquer ou-
tro instrumento de sopro a minha mente 
direcciona-me para bandas filarmónicas 
ou orquestras. Estas, por sua vez, estão 
associadas a música clássica, um estilo 
de música que não fazia parte da lista 
dos meus favoritos. Não fazia até há pou-
co mais de dois anos.

Uma ópera, um ballet ou um fado eram 
espectáculos que não me aliciavam. Até 
ter ido jantar a uma casa de fados e per-
ceber que na realidade eu conhecia as 
letras das músicas. Até ter visto a nossa 
Fanfarra na BTL e perceber que, apesar 
dos instrumentos clássicos, a sonoridade 
era agradável e alegre. Até ter sido “obri-
gada” a contratar uma banda filarmónica 
ou até ter assistido a um filme cujo enre-
do é o ballet mais conhecido do mundo. 
Por acaso ou por necessidade, fui edu-
cada a apreciar estes estilos de arte, mas 
apenas porque nunca fizeram parte acti-
va da minha vida ou porque a primeira 
impressão foi pouco positiva.

Recentemente assisti a um espectá-

culo curioso, apesar de inicialmente ter 
ficado relutante: um DJ e um saxofonis-
ta. Felizmente que nem sempre são as 
primeiras impressões que perduram. A 
batida acelerada da música electrónica 
com a calma dum saxofone, resulta num 
espectáculo único e apaixonante! Prova 
que a junção do moderno e do clássico é 
uma aposta ganha!

Uma aposta que a Fanfarra soube 
aproveitar, porque eles melhor que nin-
guém conseguem cativar todos os pú-
blicos. Hoje adoro ouvir a Fanfarra e 
sempre que posso acompanho as suas 
actuações. Com ela descobri outras e o 
estilo que representam. 

Tenho de louvar os seus músicos por 
gostarem tanto daquilo que fazem e con-
seguirem transmitir isso a quem os ouve. 
Percebe-se que o fazem com paixão e 
com alma. E, acima de tudo, como casta-
nheirense tenho de agradecer o facto de 
divulgarem a nossa terra por esse país 
fora, simplesmente porque são um “pro-
duto” made in Castanheira!

> Marlene Gonçalves 
  rp@ajac.com.pt



CASTANHEIRA JOVEM   3   Agosto 2011

A água pública Situação actual dos Chafarizes e poços Públicos

Livro de Manuel Alberto Dinis 
foi lançado a 16 de Junho

> Joaquim Igreja 

A Colecção O FIO DA MEMÓRIA, da Câmara Municipal da 
Guarda, lançou mais uma obra com o número 98, esta do 

nosso conterrâneo Manuel Alberto Dinis, à volta da realidade da 
água na nossa comunidade. Trata-se de um pequeno volume 
de 30 páginas, em que se traça o “mapa” da freguesia em ter-
mos de ribeiros, fontes e poços de abastecimento público, para 
além dos hábitos e regras ligados ao uso deste bem comum e 
às vezes tão difícil de dividir. 
O enfoque vai para o uso agrícola da água mas também para 

o uso doméstico, nomeadamente na lavagem de roupa. O uso 
para lazer e para pesca são focados no caso da Ribeira das 
Cabras. Não faltam também referências a casos concretos li-
gados à água que marcaram a vida seja de particulares seja 
da própria comunidade: as mortes por afogamento; a constru-
ção de poços públicos por iniciativa da comunidade, a pesca 
clandestina, os diferentes gostos da água conforme as origens. 
Diga-se também de passagem que há ainda muitos vestígios 
destas fontes (Fonte Macieira, Fonte da Fontatoca, Fonte Nova) 
e outras que foram aterradas, como a Fontinha das Eiras e a 
Fonte Soeiro, esta junto à ex-taberna do ti Zé Neto. 
Na sessão de apresentação, ao tomar a palavra, Manuel Al-

berto Dinis quis homenagear a mulher castanheirense, a quem 
competiu durante muitas décadas (ou séculos) lavar a roupa. 
Referiu o trabalho que dava lavar a roupa nos ribeiros, como 
se lavava e em que locais se lavava. Descreveu de uma for-
ma sucinta a importância social que tinham os ribeiros, quer na 
criação de laços de amizade mas também na divulgação das 
notícias e no contar de experiências das mais velhas. Abordou 

ainda as características da água nos diferentes ribeiros e nas 
fontes espalhadas pela freguesia. Em resumo, descreveu um 
dia passado na Castanheira quando todos os ribeiros e fontes 
ainda tinham as nascentes capazes de satisfazer as necessida-
des da freguesia.
O livrinho, extremamente interessante e pitoresco porque nos 

confronta com lugares e pessoas que conhecemos, lê-se de 
uma penada e está mesmo a pedir uma continuação, no senti-
do de divulgar as técnicas de rega, os aquedutos e dispositivos 
construídos (noras e picanços), as regras de divisão das águas 
nos poços particulares, as histórias à volta de um bem tão pre-
cioso e às vezes tão escasso. 
Na sessão de apresentação foram apresentados também mais 

4 outros volumes da colecção Fio da Memória.

N      este momento os chafarizes da Castanheira não se en-
contram a desempenhar o papel para que foram cons-

truídos. Se em tempos a água estava acessível a todos, pre-
sentemente a realidade é bem diferente, predomina a teoria do 
gastador pagador. Em tempos, aqueles que viviam mais distan-
tes dos chafarizes diziam que os de mais perto governavam-se 
só com a água que poupavam durante o ano, mas agora estão 
todos à mesma distância, ou seja, o preço é igual para todos. 

Dos cinco chafarizes existentes na Castanheira, nenhum 
deixa cair uma gota que seja. Esta situação deve-se ao fato 
da gestão da água ter passado para a empresa das águas do 
Zêzere e Côa, tendo a mesma necessidade de calcular todo o 
consumo de água. Após a ligação da conduta de água prove-
niente da Barragem do Caldeirão à nossa freguesia, o que evi-
tou a falta de água que anteriormente se fazia sentir, nomeada-
mente no verão, foram retirados todos os pontos de água que 
não tinham contador. As torneiras nos chafarizes só poderiam 
ficar se alguma entidade se responsabilizasse pelo pagamento 
dos metros cúbicos de água gastos nesses locais. Como era 
uma situação financeira incomportável, as torneiras foram re-
tiradas. Os chafarizes sem as torneiras ficaram mais pobres e 
com aspecto triste, pagando o preço da evolução.

Os únicos pontos onde é possível retirar-se água sem que 

tenha que ser paga, é na Fonte Nova e no chafariz do ribeiro da 
Casinha Nova, pois esta água provém de depósitos que foram 
feitos à custa do povo. Nestes dois locais a água não é contro-
lada pelo sector público e como tal não é vigiada, podendo ser 
ou não potável. A água da Fonte Nova, diz o povo que é mais 
insonsa do que a da Casinha Nova, por esse motivo esta última 
é muito requisitada pela população.

Também os po-
ços públicos sofre-
ram algumas alte-
rações, neste caso 
para melhor. Foram 
colocadas bombas 
de água que permi-
tem aceder à água 

com maior facilidade e colocadas tampas para evitar a polui-
ção e por questões de segurança. No entanto, pelo mau uso 
das bombas de água, estas estão frequentemente avariadas, 
o que impede o acesso ao precioso liquido. Apenas o poço do 
Fundo do Povo se encontra sem tampa e sem qualquer tipo de 
utensílio para facilitar o acesso á água, talvez porque no verão 
seca e porque não é frequentado.

 Pontos de água e 
água aos pontos

> Manuel Alberto Dinis



Castanheira Jovem: Sendo a CVP (Cruz Vermelha Portu-
guesa) uma instituição não-governamental, como actua so-
bre estas valências (Rendimento Social de Inserção (RSI), 
Banco Alimentar, etc.)?
Ana Miguel: Relativamente ao SAD (Serviço de Apoio Domici-

liário) e RSI, são protocolos com a Segurança Social, uma vez 
que esta não tem meios técnicos para responder a tantas soli-
citações, tendo recorrido a protocolos com entidades externas, 
substituindo os técnicos da Segurança Social no terreno. Quan-
to ao Banco Alimentar, trata-se de uma parceria em que a CVP 
é apenas mediadora entre o Banco Alimentar Contra a Fome e 
as famílias carenciadas.

CJ: Está em contacto constante com famílias carenciadas. 
Como é esse trabalho?
AM: O meu local de actuação é um bairro social, o Casal da 

Mira, onde passo o dia. Tenho acesso às casas das familias que 
recorrem ao BA e ao RSI. Efectuamos visitas domiciliárias-sur-
presa onde inspeccionamos todas as divisões e seu recheio. 
Detectamos nestas visitas contrastes como frigoríficos vazios 
e televisores „topos de gama“ com TV Cabo. É uma realidade 
da nossa sociedade que recorreu a créditos para aquisição de 
bens materiais e quando surge o inesperado, como o desem-
prego ou uma doença, se vêem obrigados a recorrer ao BA.

CJ: Sente a crise a afectar estas famílias?
AM. Sinto. Há um ano atrás recebiamos 1 pedido de inscrição 

no BA por semana. Neste momento, recebemos diariamente 
uma média de 5 pedidos. Infelizmente, a nossa actuação só 
nos permite ajudar 312 famílias. Para uma outra família receber 
BA, haverá outra que deixará de receber. Em casos extremos 
e após visita domiciliária, se se verificar a necessidade de ali-
mentação, apoiamos a família com um cabaz de emergência.

CJ: Ainda há casos de famílias a enganar o sistema, por 
exemplo no RSI?
AM: Neste momento são cada vez menos. Graças a estes pro-

tocolos da Seguranca Social com outras entidades, existe um 
maior acompanhamento e controlo das famílias. Através das vi-
sitas domiciliárias pode-se confirmar sinais de auferimento de 
outros rendimentos além do RSI. Além disso é elaborado um 
programa de inserção que inclui procura activa de emprego, 

cuidados de saúde, aumento da escolaridade. Caso uma das 
medidas para reinserção do programa não seja cumprida, é 
cessado o Rendimento Social de Inserção, ficando impedido 
de receber nos 2 anos seguintes.

CJ: Também trabalhou com imigrantes. Como foi essa ex-
periência?
AM: Na zona em que actuei – Amadora – a população imi-

grante é muito homogénea, sendo a sua maioria provenientes 
de países africanos de língua portuguesa. No Centro Local de 

Atendimento ao Imigrante recebíamos maioritariamente imi-
grantes da 2ª geração a tentar resolver a sua situação legal, 
porque, apesar de terem nascido em Portugal, não são portu-
gueses e não têm um único documento de identificação. São 
casos complexos, mas também desafiantes.

CJ: A sua experiência já lhe permitiu trabalhar com várias 
faixas etárias (crianças, adultos e idosos). Qual lhe desper-
ta mais interesse?
AM: Durante o curso e no estágio sempre quis trabalhar com 

crianças e adolescentes. A minha tese final de curso debru-
çou-se sobre esta faixa etária, pelo que sempre me imaginei a 
trabalhar mais com os mais novos. No entanto, e com a expe-
riência no apoio domiciliário, fiquei mais sensibilizada com os 
mais idosos. Permitiu-me conhecer uma realidade diferente: a 
solidão, a rejeição, o abandono. Mas profissionalmente foi um 
desafio, pois tive de chefiar uma equipa que era responsável 
por prestar cuidados a 35 idosos.

CJ: Qual foi o caso que mais a marcou?
AM: O caso de uma idosa de 82 anos, que apesar de ter 2 

filhos, vive sozinha num 4º andar de um prédio na Amadora e 
sofre de Alzheimer.
Logo na minha primeira visita à casa desta idosa e para iniciar 

o serviço de apoio domiciliário, fiquei muito chocada. A idosa 
estava acamada, desidratada e com um balde com as suas 
necessidades ao lado. Decidi ir levar-lhe o almoço durante al-
gum tempo. Eu própria dava a comida na boca da senhora. O 
discurso dela era impressionante, nada fazia sentido, por ve-
zes ela achava que era bebé e que os filhos são os pais dela. 

A imagem dela própria não lhe 
era familiar, falava numa terceira 
pessoa. Por vezes quando lhe ia 
dar o almoço tinha momentos de 
lucidez, agradeceu-me por ir ter 
com ela e a sorte que ela tinha 
por me ter ao lado dela. Esta se-
nhora, após algumas semanas, 
já comia pela própria mão e ia à 
casa de banho. Mexeu comigo 
a senhora estar tão desorienta-
da e tão sozinha. Apesar de es-
tar sozinha, tem 2 filhos que não 
querem saber dela.

CJ: Qual é a sua ligação com 
a Castanheira?
AM: Continuo regularmente a 

visitar a Castanheira, pois tenho 
lá familiares e a casa dos meus 
pais é lá, apesar de estarem na 
Alemanha. Sinto-me da Casta-
nheira e recentemente pude vi-

venciar o seu pulsar quando fui mordoma da Festa de Nª Srª da 
Conceição. Fiquei muito contente por saber da construção do 
lar. Sugiro que seja dada oportunidade aos desempregados, 
formando-os em Geriatria, permitindo que os cuidados a pres-
tar aos idosos sejam profissionais e adequados, criando assim 
novos postos de trabalho facilitando um ambiente acolhedor 
aos futuros residentes do lar.

Ana Miguel
Psicóloga clínica
na Cruz Vermelha
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S egundo os Censos 2011 somos 10 555 835 residentes, 
dos quais 377 alojamentos encontram-se na Castanheira, 

não havendo base de dados quanto ao número de idosos refor-
mados/pensionistas. No entanto, não é preciso aceder a dados 
estatísticos para confirmarmos que a situação social dos idosos 
é muitas vezes precária. Aqueles que recebem pensões avul-
tadas são a minoria, uma vez que a maioria receberá a pensão 
mínima (246.36 € no regime geral e 189.52€, se falarmos de 
pensão social).

Na Castanheira muitos idosos usufruem do Regime Especial 
da Segurança Social das Actividades Agrícolas cujo valor é de 
227.43 €, muitas vezes em complemento de uma pensão que 
provém do estrangeiro.

A emigração fez parte da vida dos nossos pais e avós e to-

dos temos familiares ou conhecidos que tiveram necessidade 
de procurar uma vida melhor lá fora. Comparando com muitas 
aldeias do nosso país, podemos afirmar que a situação social 
dos idosos na Castanheira é acima da média. Não existe po-
breza extrema, nem falta de condições básicas nas suas habi-
tações. O que realmente por vezes falta é o carinho e o acom-
panhamento dos seus familiares mais directos. A construção 
do lar é sem dúvida uma mais-valia e o elemento que faltava 
para preencher esta lacuna na ausência da presença dos fi-
lhos para cuidarem dos seus velhinhos, existirão profissionais 
que o poderão fazer. Sabemos, no entanto, que, por muito que 
esses profissionais sejam competentes no exercício das suas 
funções, nada substitui o amor e o afecto que os filhos e os 
netos poderão dar.

Quem pode receber?
Se a totalidade dos rendimentos mensais (inclui salários e sub-

sídios) do cidadão for inferior a 189.52€.O valor do seu patri-
mónio mobiliário (depósito Bancário, acções etc.) e de todos 
os elementos do agregado seja inferior a 100.0612.80€. Tem 
de ter 18 anos concluídos, estar inscrito no centro de emprego 
da área onde mora, estar apto a trabalhar e comprometer-se a 
cumprir o Programa de Inserção e fornecer todos os documen-
tos necessários para verificar a sua situação económica.
O valor da prestação não é fixo, varia consoante a composição 

do agregado familiar e/ou os seus rendimentos:
Pelo titular 189.52€
Por cada Adulto 132.66€
Crianças 94.76€

Documentos necessários: BI ou Cartão Cidadão e NIF de to-
dos os intervenientes, Recibos de vencimento (do mês anterior 
ou dos últimos 3 meses), Recibos de despesas com habitação, 
agua, luz, gás e medicamentos.
Mais informações poderão ser consultadas em www.seg-so-

cial.pt ou contactar a linha verde 808 266 266.

O complemento solidário para Idosos é uma prestação mo-
netária para pessoas com baixos recursos, sendo uma pres-
tação complementar à pensão que o idoso já recebe.

Quem pode receber?
Pessoas com ou mais de 65 anos e com recursos inferiores 

a 8788.50€ por ano (no caso de se tratar de um casal) ou 
5022.00€ por ano (caso se trate de um individual). O idoso 
tem de residir em Portugal legalmente há 6 anos e tem de 
autorizar a Segurança Social a aceder à sua informação fiscal 
e bancária.

O que conta para a avaliação dos recursos?

O rendimento do idoso, do conjugue e dos filhos mesmo que 
não vivam com ele. Consideram-se os rendimentos capitais, 
prediais e patrimoniais (excluindo a residência do idoso). 
Transferências de dinheiro também contam.

Onde se pode requerer?
Na Segurança Social ou nas Lojas do Cidadão.

Situaçao social dos idosos na Castanheira

Condições razoáveis de vida

Complemento Solidário do Idoso Rendimento Social de Inserçâo

> Ana Miguel 
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A data do festival 
não foi escolhida 
ao acaso: coincide 
com as comemora-

ções do 9º aniversá-
rio da Fanfarra Sacabuxa. 
E nada melhor que festejar 
com um Festival dedicado 

às fanfarras e bandas 
do mesmo género e 

apresentar à Cas-
tanheira o mais re-
cente instrumento 

adquirido pela Sacabuxa: 
o Sousafone.

Antes de mais, o que 
é um Sousafone? É o 

maior dos instrumentos 
de sopro e trata-se de 

uma tuba especial, que o executante 
apoia no ombro para que possa exe-
cutá-la enquanto anda ou marcha. 
Na Sacabuxa o executante é Elmano 
Pereira, director artístico da Fanfarra. 
Foi adquirido em Dezembro passado 
porque "a fanfarra não tinha um ins-
trumento de sopro de registo grave 
(tuba ou sousafone), era urgente ar-
ranjar um", salienta Elmano. Até à sua 
aquisição as actuações eram feitas 
com uma tuba gentilmente facultada 
pela Banda Filarmónica de Pínzio. O 
Sousafone tem características muito 
particulares, das quais Elmano salien-
ta a construção "engraçada, em que 
o executante fica com o instrumento 
entrelaçado no corpo apoiando-o 
no ombro, tendo então uma enorme 
campânula (aberta como um giras-

sol) mesmo em cima da cabeça. Ou-
tra das suas particularidades é o seu 
som magnífico que se encaixa perfei-
tamente para o nosso tipo de grupo." 
É também, no entanto "um instrumen-
to difícil de execução devido ao seu 
registo grave. É preciso compreender 
bem o que é preciso fazer (a nível téc-
nico), para nele se produzir um bom 
som." O sousafone é sem dúvida uma 
mais valia para a Fanfarra quer a nível 
instrumental quer a nível visual, pois 
proporciona-lhes uma nova imagem.

A rua do Forno foi a escolhida para ser o palco principal do 
Festival Sobressalto, que decorreu de 3 a 5 de Agosto. 

Por dois motivos: tendo sido esta uma rua importante na existên-
cia da aldeia, e uma das mais movimentadas, quisemos dar-lhe 
novamente o destaque que lhe é devido – mesmo que apenas 
por uns dias; e porque é nesta que se encontra o Forno Comu-
nitário, que a par dos que animaram este Festival, é um dos 
protagonistas, essencialmente por se encontrar desactivado há 
alguns anos.

Mas Sobressalto porquê? Porque quisemos que os seus ha-
bitantes e visitantes se sentissem sobressaltados quando ouvis-
sem as notas das Fanfarras e das Bandas a entoar pela rua até 
aqui esquecida, mas que nesses dias recuperou o seu esplen-
dor, e assim também se sentissem parte deste Festival.

Mas além do Forno e dos grupos que estiveram presentes, 
muito mais sobressaltou a Castanheira! Tivemos um restaurante 
e tasquinhas a cargo de particulares e algumas colectividades. 
Além da tasquinha da AJAC, que serviu petiscos, havia ainda a 
tasquinha da mordomia do Senhor, da mordomia do Menino Je-
sus, do Centro Paroquial da Castanheira, e de particulares como 
as tasquinha do Augusto Manuel ou a tasca “Enfarta burros” or-
ganizada por 25 amigos, que além de bebidas também vendiam 
fardos de palha.

A Banda Filarmónica da Taipa, a Sociedade Musical de Instru-
ção e Recreio Aljustrelense e a Orquestra de Sopros de Ourém 
foram algumas das Bandas com as quais a Fanfarra Sacabuxa 
competiu no Concurso Nacional de Música da Fundação INATEL 
no ano passado. Não deixa de ser notável que apesar de terem 
competido pelo mesmo prémio, o gosto pela música sobrepõe-
-se e estas bandas vieram ao Festival em resultado de um inter-
câmbio criado com a Fanfarra Sacabuxa.

Foram elas que abriram  as hostilidades nos 3 dias do Festival, 

com um desfile às 19h30 e mais tarde, pelas 21h30, assistiu-se 
ao concerto das mesmas.

Para celebrar o verão, a boa disposição e a vontade de calcor-
rear as ruas, convidámos 3 animadas Fanfarras, de vários pontos 
do país: Drama&Beiço, Farra Fanfarra e Bandalhada.

Os Drama&Beiço vieram de Tomar e têm 2 anos de existência. 
Entraram em cena no primeiro dia e comprovou-se que a sua 
música „representa um desfile de danças, alegria e bom humor“. 
Brindaram-nos com a fusão dos géneros folclóricos da Europa 
de Leste e Médio Oriente com outros tais como o jazz, blues rock 
e música Latina.

Os Farra Fanfarra vieram de Lisboa e já contam com 3 anos 
de espectáculos, seja na rua, em palcos, em festivais ou até em 
rodas gigantes! Actuaram dia 4 e foi mais que uma simples ac-
tuação! Eles são músicos e animadores e contagiaram a Rua do 
Forno com o seu espectáculo de cor e teatralidade!

Os Bandalhada também vieram da capital e interpretaram te-
mas da cultura tradicional portuguesa. São um projecto mais re-
cente mas de elevada qualidade. Conseguiram por os presentes 
a acompanhar com voz as músicas que tocavam! Foram eles 
que abriram caminho à actuação da Fanfarra Sacabuxa que fe-
chou  as hostilidades das Fanfarras, com um espectáculo único! 
A responsabilidade era muita mas superaram as expectativas! 
Foram duas horas inebriantes de música tocada com muita pai-
xão e muita garra. Atrevo-me a dizer que foi o melhor espectácu-
lo da Fanfarra que eu presenciei! Foi sem dúvida a melhor forma 
de comemorar o seu 9º aniversário.

Para encerrar o Festival e libertar toda a adrenalina adquirida 
com a Fanfarra, ainda se deu um pé de dança ao som do orga-
nista Ângelo Brás.

Fanfarra      Sacabuxa
Comemora 9 anos com Sousafone

SOBRESSALTO > Reviver a Rua do Forno

Programa Festa Sobressalto 
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> Marlene Gonçalves

A Música no Festival

O documentário sobre o 
Festival Sobressalto está 
disponível em DVD. Para o ad-
quirir, contacte-nos pelo email 
geral@ajac.com.pt ou através 
da nossa morada.



Aprendeu com Genove-
va Coelha, a mãe da Maria 
Coelha, quando tinha 12 
anos, a arte de tecer. A 
mãe comprou-lhe um tear, 
mas o pai, quando foram 
para Paris, como estava a 
ocupar espaço, partiu-o e 
fez dele lenha para o lume. 
Quando voltou de Paris, 
em 2002, após uma vida 
inteira a trabalhar em vá-

rios serviços, mas sem nunca esquecer os costumes e as artes 
da terra natal, comprou um tear à ti Aurélia, onde ainda hoje, 
com 73 anos, delicia os vizinhos com o “truz truz” do seu tear. 

A costura veio aos 18 anos. Recorda que sua mãe sempre 
disse “A minha Maria Rosa há-de ser costureira!”, e assim foi. 
Como só queria aprender com Lucília Barreiros, mestre de cos-
tura na Castanheira, em meados do século XX, a aprendizagem 
desta arte foi mais tardia. Aos 15 anos quando sua mãe “falou” 
à mestre de costura para D. Maria Rosa aprender, relembra que 
já tinha tantas aprendizas que já não restava espaço para ela 
naquele “cubículo”. No ano seguinte, a mestre devido a proble-
mas de saúde não pode ensinar a arte, só daí a dois anos Maria 
Rosa Lino entrou para a “sala de aula” da costura. Mas, como 
ansiava por mais, e a D. Lucília Barreiros apenas as ensinava 
a cortar e coser em papel, esta saiu e dedicou-se à aprendiza-
gem por experiência própria. Iniciou, então, uma actividade em 

que fazia camisas, blusas, saias, pijamas e outros adereços, 
para toda a vizinhança da Rua dos Ataqueiros, onde morava.

A maior parte das peças conseguiu aprender sozinha, mas 
nas calças de homem o seu ponto fraco eram os bolsos, apesar 
de ter o molde destas, com os bolsos não conseguia acertar. 
Teve que ir aprender aos Gagos com a D. Matilde, que lhe en-
sinou “corta-se o tecido para as calças, fazem-se os bolsos à 
parte e colocam-se, e só depois se faz a costura”, e Maria Rosa 
lembra a rir que ela fazia ao contrário, logo não podia dar bem. 
Mas lá aprendeu, e chegou a ser mestre de costura de muitas 
moças cá da Castanheira. 

Hoje, infelizmente não tem encomendas, “já toda a gente 
compra feito, antigamente sim, era diferente” diz. Apenas faz 
alguma bainha que lhe pedem ou roupa para si. No tear só faz 
mantas de farrapos, passadeiras, tapetes, mas tudo para “gas-
to da casa”. Mas adora fazer os enxovais dos filhos e netos, e 
trabalhar na sua horta, por isso auto denomina-se “tecedeira, 
costureira e jardineira”. 

A propósito de mudanças refere: “Lembro-me de que as pri-
meiras calças de mulher que cá se usaram na Castanheira fo-
ram feitas por mim, e as senhoras mais idosas quando íamos ao 
ribeiro a lavar, e nos viam de calças perguntavam «sois homens 
ou mulheres?», e nós respondíamos «somos homens». Elas 
não gostavam nada de nos ver com calças… Eram modas!”

Termina dizendo que gosta muito desta arte e não a trocava 
por nada, pois é muito bom estar no meio daquilo que é feito 
por nós. “E posso ensinar a quem quiser aprender.”

F oi com um sorriso 
na cara e com a boa 

disposição que a carac-
teriza que Ana da Anun-
ciação, mais conhecida 
por Ti Ana Julião nos re-
cebeu em sua casa. Nas-
ceu a 7 de Setembro de 
1930, filha de António Ju-
lião, do qual guarda pou-
cas recordações, uma 
vez que tinha apenas 2 

meses e 2 dias quando este faleceu e de Anunciação Maria. 
Devido à morte precoce do pai, com apenas 1 ano de idade as-
sistiu a uma novo casamento da mãe, sendo assim criada pelo 
padrasto. Conta com um total de 4 irmãos: Purificação Martins 
Julião, José Julião, Joaquim Manuel Carreira e António João Pe-
reira, dos quais apenas os 2 últimos estão vivos.

Durante a infância e nomeadamente durante a idade escolar, 
viveu com a irmã Purificação, tendo frequentado a escola du-
rante 3 anos. Relata com orgulho que naquela altura era a única 
dos irmãos que sabia ler. Aos 13 anos foi para a ceifa para 
umas quintas na zona de Pinhel. Conta um episódio hilariante 
vivenciado com a “Ti Esperança” onde, dada a pouca habilida-
de para a tarefa proposta e o facto de terem ficado entaladas 
no restolho, o filho do patrão (muito lindo por sinal, acrescentou 
a Ti Ana Julião) disse “Minhas meninas, sois tão lindas, mal em-
pregadas ceifardes tão pouco!”.

Posteriormente mudou de actividade e aos 14 anos foi servir 
para freguesias vizinhas como Gagos, Monteiros e Urgueira. Na 
Urgueira serviu durante 2 anos em casa do Padre José Augusto 
Pereira, o qual tinha sido pároco na Castanheira durante 14 
anos. Guarda com nostalgia os tempos aqui vividos, conside-
rando que estes foram os melhores tempos da vida de solteira.

Aos 18 anos casou com António Jesus dos Santos, mais co-

nhecido como “Ti António Grilo”. Desta união nasceram 5 filhos. 
Jerónimo Pereira Santos, Maria Amélia Pereira Santos, Carlos 
Alberto Pereira Santos, António José Pereira Santos e Luís Fer-
nando Santos. Por ironia do destino, Deus tirou-lhe a única filha, 
pois esta faleceu com a tenra idade de 5 anos e é com alguma 
saudade e com uma dor incurável que relatou que apenas 2 
dias antes de morrer, a filha perguntou-lhe “mãe, o que é o pa-
raíso?”.

Estes foram tempos difíceis, uma vez que teve de criar os 
filhos sozinha, já que o marido estava emigrado em França. No 
entanto, quando o marido foi para a Alemanha, decidiu seguir-
-lhe as pisadas, deixando os 5 filhos em Portugal, o mais novo 
com apenas 4 anos e vendo o mais velho partir para o Ultramar. 
Este assunto é ainda hoje delicado, pois foi muito traumático 
deixar os filhos para trás na tentativa de encontrar uma vida 
melhor para todos. As saudades eram atenuadas com as visi-
tas dos filhos à Alemanha nas férias escolares. Permaneceu 23 
anos na Alemanha onde desempenhou funções de auxiliar na 
Universidade de Frankfurt, Institut für Kemphysik.

Em 1994 regressou à terra natal juntamente com o seu marido 
desencontrando-se mais uma vez dos filhos, já que estes segui-
ram o exemplo dos pais e também emigraram, com excepção 
do filho mais velho.

Aos 73 anos ficou viúva, vendo partir o companheiro com 
quem partilhou 55 anos de casamento. Actualmente, com a bo-
nita idade de 80 anos, é completamente independente, faz a 
lida de casa e a higiene diária, no entanto opta por comer no 
Centro de Dia, não por se sentir incapaz de cozinhar, mas antes 
porque encontra aqui a companhia para partilhar “2 dedos de 
conversa”. Visita regularmente os filhos repartidos pela França, 
Alemanha e Lisboa e ainda passa férias no Algarve.

Aguarda ansiosamente a chegada do Verão para que a casa 
se encha de filhos e dos 8 netos, ajudando a combater a soli-
dão de um ano inteiro.

> Alexandra Marques 

> Tiago Gomes

MARIA ROSA LINO      tecedeira, costureira e jardineira

Acima dos 80 Ana da Anunciação    Ti Ana Julião
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Desde o início do “Castanheira Jo-
vem“ que venho lendo boletim após 

boletim… E no meio de muitos artigos 
tenho seguido com especial atenção os 

artigos “Uma ideia para a minha aldeia”. 
São muitas as sugestões propostas ao 
longo do tempo. Sim, umas mais interes-
santes que outras, algumas até já foram 
repetidamente sugeridas! 

No entanto, após tantos boletins lidos, 
fica a dúvida se estas sugestões têm 
vindo a ter a atenção devida!! Porquê? 
Quantas das muitas sugestões já foram 
realizadas?! Algumas, poucas, nenhu-
mas?! Porquê?! 

Este é o motivo que me leva neste bo-

letim a fazer a seguinte sugestão: que se 
organize uma comissão dedicada à ava-
liação das diferentes sugestões e que 
avance na tentativa da concretizacão 
destas. Os Castanheirences têm ideias, 
visões, sonhos…concretizem-nos!!!!  
Avancem com o projecto ”Mãos à Obra“.

E assim “desafio” todos os castanhei-
renses “internos e externos” a se empe-
nharem neste projecto.

De p o i s 
de ter 

terminado o 
meu curso 
universitá-

rio em 2007 de Língua, Literatura e Cul-
tura Alemã na Universidade de Lisboa, 
comecei por trabalhar em várias áreas 
como o Turismo e Eventos, no ramo do 
Desporto mas também no ramo Auto-
móvel. Acabei por decidir em Março de 
2010 tomar o mesmo caminho que os 
meus pais tomaram, ou seja, sair e pro-
curar novas e melhores oportunidades. 
“Voltei para a minha cidade natal, Frank-
furt”. Nasci aqui em 1984 e cresci aqui 
dez anos, mas fui viver para Portugal 
durante quinze anos. Quinze anos muito 
marcantes na minha vida pelo positivo. 
Agora vivo cá há cerca de ano e meio.

Estou a trabalhar na companhia aérea 
alemã Lufthansa, no Check-In e no Em-
barque para os aviões, nas respectivas 
salas de espera. Parece um emprego fá-
cil mas tem muito que se lhe diga! Ainda 
para mais na base da Lufthansa onde, 
por dia, saem cerca de 1400 Aviões para 
vários destinos mundiais, cada um com 
a sua regra especial. Gosto daquilo que 
faço porque todos os dias são bem dife-
rentes e estamos sempre a ver pessoas 
em movimento, em contacto com várias 
culturas e ter o fascínio de ter a aviação 
como pano de fundo. É óbvio que com 
tanta inspiração aérea penso dia-a-dia 
em voltar para Portugal e continuar a 
minha vida no meu País, mas a situação 
actual em Portugal também não me dá 
grande confiança em voltar e ter uma 
vida estável e segura. Espero que com 

o conhecimento e experiência adqui-
rida por cá e com a futura melhoria da 
situação em Portugal possa voltar para o 
“meu lar”.

Não foi fácil deixar tudo para trás e re-
começar por completo mas está a valer 
o esforço: Tenho a ajuda do meu irmão, 
também por cá, e da família e também 
sei que irei regressar para Portugal, resta 
é saber quando. Até lá vou dando o meu 
melhor e tentando aproveitar o melhor 
que a vida me pode oferecer e natural-
mente ser feliz.

Cumprimentos de um País “tropical” 
chamado Alemanha onde ontem esta-
vam 32 graus abafados e hoje estão 17 
graus, com chuva e vento.

Beijinhos e Abraços

P  ediram-me para escrever acerca da Castanheira mas o 
que eu conheço é pouco. Conheço as gentes dessa terra, 
conheço algumas tradições que os habitantes teimam em 

manter, conheço a Igreja, o largo das festas, a casa da minha 
tia e da minha outra “tia” que não é minha mas que eu adoptei 
desde que me conheço, conheço a avó e o avô da minha prima 
e do meu primo e das minhas outras “primas” (que também não 
são minhas primas, mas que desde sempre assim considerei).

Na Castanheira quem me conhece acaba por perceber esta 
confusão de parentescos, quem não conhece….. bem…….. 
pode pensar o que quiser! 

A Castanheira transmite, para quem a conhece, a verdadeira 
rede de vizinhança que está sempre pronta para se ajudar e 
partilhar. Quem lá vive é muito difícil sentir-se só, porque há 
sempre um vizinho, um tio, um primo que passa lá por casa 
para saber se está tudo bem.

A Castanheira, graças à vontade e empreendedorismo dos 
jovens (quer os residentes quer os que saíram de lá), mantém-
-se fiel às suas tradições, ainda não é o retrato de uma aldeia 
envelhecida e abandonada como existem tantas pelo interior 

deste nosso país. A AJAC é o 
exemplo disso, através da or-
ganização de festas temáticas, 
acompanhamento de celebra-
ções religiosas e redacção do 
jornal. Jornal este que dá a co-
nhecer o que por lá se vai pas-
sando, reforçando assim a rede 
de vizinhança de que falei. 

A Castanheira é uma família 
enorme, onde todos se ajudam, 
todos se preocupam e onde também se 
discute. Mas como se costuma dizer, enquanto há discus-
são, há interesse e se há interesse é porque o outro não nos é 
indiferente.

Aqui na Castanheira ainda se apanham as batatas em con-
junto e se partilha o fruto do trabalho e é esta entreajuda que 
caracteriza, para mim, a terra das minhas “primas”, “tias” e ami-
gos/as.

Bem hajam por me acolherem sempre tão bem e por me fa-
zerem sentir da família.

Cartas de longe

Gosto desta Terra

> Marco Tomé

> Andreia Milheiro Cortes 

> Davide Franklim Dinis

Na Castanheira ninguém se sente só

Uma ideia para a minha aldeia

Voltei para a minha cidade 
natal, Frankfurt

Mãos à Obra!

CASTANHEIRA JOVEM   8   Agosto 2011



Chegado o Verão muitos são aqueles 
Pouca utilização e falta de condições que 
procuram espaços de lazer ao ar livre. E 
a Junta de Freguesia da Castanheira, à 
semelhança de muitas outras, certamen-
te com o intuito de dar resposta a essa 
“necessidade” e melhorar a qualidade de 
vida aos residentes, promoveu a constru-
ção de um pequeno parque de meren-
das no Porto Mourisco, situado junto à 
margem da Ribeira das Cabras, ladeado 

por uma zonas muito interessantes para 
serem visitadas (Porto Mourisco, Cape-
la de Santo Amaro, poldras, moinhos de 
água, etc.). 

O parque de merendas, em termos de 
equipamento urbano, dispõe de churras-
queira, mesas, bancos, lava-loiças, etc., 
ou seja, está dotado das condições ne-
cessárias para que se possam desfrutar 
agradáveis momentos no local. Para além 
do equipamento urbano, o parque, para 
uma maior comodidade dos utentes, tem 
ainda disponível um pequeno WC.

Para além do parque de merendas foi 
efectuada uma intervenção no leito da ri-
beira, sendo criada uma pequena açude, 
que permite durante parte da estação 
estival ter um pequeno espelho de água 
onde os mais novos podem ir a banhos.

No entanto verifica-se, apesar do in-
vestimento realizado para dar comodi-
dade ao espaço, que a infra-estrutura de 

lazer não é utilizada com a regularidade 
que seria expectável. 

Tal, em grande medida, é devido à fal-
ta de sombras no local. Seria recomen-
dável, para além das árvores já existen-
tes, fazer a plantação de mais arvoredo 
e, sobretudo, potenciar o seu crescimen-
to com tratamentos específicos e regas 
regulares. No entanto, porque mesmo as-
sim tais medidas não trazem resultados 
imediatos, seria necessário criar algumas 
sombras artificiais (sombreiros, telheiros 
nas mesas, etc.).

Para contrariar esta “adversidade” do 
sol e dar de imediato alguma rentabili-
dade ao espaço poderia tentar-se uma 
utilização a horas mais tardias. Para tal 
seria importante dotar o equipamento de 
iluminação artificial.

Isto tudo sem esquecer as necessárias 
manutenções e limpezas regulares do 
espaço e envolvente.

> Vitor Gonçalves

> Joaquim Igreja

> Vitor Gonçalves

A Extensão de Saúde da 
Castanheira, associada ao 
Centro de Saúde da Guarda, 
instalada num edifício recen-
temente recuperado, funciona 
às terças-feiras, das 09h00 às 
14h00, e às quintas-feiras, das 
09h00 às 13h00. A Extensão 
de Saúde da Castanheira, para 
além do serviço de consultas 

gerais, oferece consultas específicas e outras intervenções e tra-
tamentos de enfermagem. Isto tudo segundo informações recolhi-
das no Portal da Saúde.

No entanto, sobretudo no que diz respeito aos horários, todos 
sabemos que não é assim. O Posto Médico, segundo o que apu-
rámos, geralmente presta esses cuidados somente uma vez em 
cada quinze dias, obrigando os utentes a deslocarem-se ao Cen-
tro de Saúde da Guarda. Muitas vezes, fazem os 25 quilómetros a 
que dista o Centro de Saúde da Guarda, para verem simplesmente 
renovadas as receitas dos medicamentos. Naturalmente, com a 
diminuição da população residente nas aldeias servidas pela ex-
tensão de saúde, o n.º de utentes tem vindo a diminuir. Não sabe-
mos quantos utentes estão inscritos nem a média de atendimentos 
efectuados no Posto Médico.

Segundo o que apurámos, por falta de pessoal médico, o aten-
dimento é feito quando há disponibilidade do médico adstrito ao 
nosso Posto Médico. Mas a saúde da população cada vez mais 
envelhecida não se compagina com este atendimento, que, ape-
sar de voluntarioso, é irregular. Será um prenúncio do encerramen-
to da Extensão de Saúde da Castanheira? 

Enviámos um e-mail para o contacto disponível no Portal da Saú-
de para obter esclarecimentos. Até ao fecho da edição do boletim 

não obtivemos qualquer resposta.

Está decidido. Mais uma vez a Castanheira é poupada ao 
fecho iminente da Escola do 1º Ciclo. O fecho, que estava 
programado, das escolas com menos de 21 alunos anun-
ciava-se quase certo por parte do Ministério da Educação 
até pela abertura iminente do Centro Escolar da Sequeira 
em Setembro. Entretanto o novo Ministro da Educação op-
tou por ponderar de novo o encerramento destas escolas, 
levando a que algumas delas tivessem ainda sido poupa-
das pelas entidades autárquicas. Foi o caso no concelho da 
Guarda das Escolas de Castanheira, Carpinteiro e Casal de 
Cinza, tendo fechado Arrifana e Vale de Estrela pela proxi-
midade relativamente à cidade. 

Já no ano passado por esta altura aqui cruzámos neste 
jornal argumentos contra e a favor da Escola do 1º Ciclo da 
Castanheira. Nesse número pusemos lado a lado as van-
tagens de melhores condições físicas e da convivialidade 
para as crianças num centro escolar moderno e os inconve-
nientes, neste caso, da falta de proximidade com a comu-
nidade e os pais, para já não falar nos transportes diários 
obrigatórios. Se não é um fecho de escola que encerra uma 
aldeia, na verdade a distância dos seus alunos mais novos 
não ajuda mesmo nada a auto-estima da Castanheira.

Posto médico
vai fechar?
Extensão de Saúde em risco

Pouca utilização e falta de condições

Escola do 1º ciclo não fecha (ainda) este ano.

do Porto 
Mourisco

Parque de 
Merendas

encerramento
Mais um adiamento do 

CASTANHEIRA JOVEM   9   Agosto 2011



A Rabaça está na Net. É verdade, o site www.rabaca.
no.comunidades.net tem toda a informação acerca da Rabaça: 
história, geografia, festas, paisagem, indicadores económicos, 
património, turismo e agricultura.

O site foi criado por Manuel Videira Tomé e seu filho João Ma-
nuel Tomé. É uma bela página que oferece um panorama geral 
da história da aldeia e das suas condições actuais, salientando 
a importância que já teve e que entretanto perdeu, mercê de 
um forte despovoamento. Ao longo de muitas linhas surgem as 
actividades económicas, as tradições religiosas e festas, o pa-
trimónio natural e construído, as riquezas naturais, fauna e flora, 
cursos de água, acessibilidades, etc.

Sendo a Rabaça muito plana, o adro da igreja é o ponto de 
onde se consegue avistar mais paisagem, nomeadamente do 
lado poente. Como património, para além da igreja e do adro 
(antigo cemitério), sobressai a ponte romana que liga à Cabrei-
ra, monumento em elevado estado de degradação e abandono. 
Fontes de mergulho, moinhos e grutas são outros pontos de 
interesse da aldeia revelados neste site que tem fotos (muitas) 
de João Videira e texto de Manuel José Videira Tomé. 

Na página de visitas muitos elogios ao site, com apelos à re-
cuperação da ponte romana. Que alguém bem situado leia isto. 

O site foi criado com o objectivo de dar a conhecer as origens 
e as tradições da Rabaça, bem como a festa de Nª Sr. D’Ajuda 
da qual fui mordomo nos anos de 2009 e 2010.

A parte de pesquisa e de escrita foi feita por mim, tendo o 
meu filho João Manuel Videira Reduto Tomé, tratado da parte 
de elaboração, fotografia e Design. Como forma de obter infor-
mações, desloquei-me à Torre do Tombo, Biblioteca Municipal 
da Guarda e procurei nas paróquias de S. Pedro e S. Miguel 
do Jarmelo para além de outros documentos antigos, que eram 
pertença do meu avô paterno.

Seguidamente, dirigi-me à empresa Dom Digital para que 
o site fosse elaborado e posteriormente o divulgassem. Mas 
dado o valor monetário, para a sua elaboração, ser elevado, 
para além da manutenção e portabilidade mensal, recusei de 
imediato e pensei que o mesmo não passava de uma utopia. 
Contudo, não desisti e conjuntamente com o meu filho, elaborá-
mos um, ainda que simples, mas que poderá, de algum modo, 
dar a conhecer a pequena e desertificada localidade de Raba-
ça e sua gente.

O site foi criado há cerca de dois anos, tendo até ao momen-
to, cerca de 3.000 visitas.

Recordo hoje, com alguma 
nostalgia, o rol de individu-
alidades, que, em épocas 
remotas, com perspicácia 
e sentido salutar, consegui-
ram transformar e melhorar, 
progressivamente, a aldeia 

onde viveram. Nesse gru-
po de pessoas au-
daciosas, portado-

ras de carácter bem 
vincado, poderia des-

tacar vários nomes, mui-
to semelhantes nos seus 

atributos. Mas limito-me a 
trazer à lembrança um fami-
liar muito próximo, ao qual 
devo a minha existência e 

que de vez em quando relembro, com alguma saudade, o meu 
pai, Serafim Marques.

Desde as épocas mais remotas que a minha memória pode 
alcançar, lembro-me dum pai recto e cumpridor dos seus deve-
res, bom chefe de família, sempre atencioso e compreensivo, 
mas nunca pondo de lado o rigor e inflexibilidade na demar-
cação e execução das tarefas e obrigações que o dia-a-dia 
proporcionava. 

 Em conversas estáveis e oportunas, que, de tempos a tem-
pos, acontecem entre pais e filhos, contava-me, um dia, com 
uma ponta de vaidade indulgente, que, antes dos quinze anos 
e numa época tremenda de dificuldades problemáticas, per-
corria, diariamente, os caminhos sinuosos e deteriorados, entre 
a Castanheira e os Gagos, com vista à obtenção do seu “diplo-
ma” de alfaiate. Conseguido tal objectivo, passou a exercer, 
com esforço e empenho, a mencionada profissão.

Não posso deixar de testemunhar, com convicção, através 
duma natural observação quotidiana, que se tratava dum ser 
humano detentor dum cunho pessoal forte e personalizado, tra-
balhador e sempre pronto a ajudar o próximo, nunca se can-

sando de dar um contributo persistente e diferenciado ao meio 
habitacional que o rodeava. Jamais depreciou ou recusou qual-
quer pedido de ajuda de diversa ordem, ou até auxílio monetá-
rio, às vezes solicitado por conterrâneos em dificuldades, que 
necessitavam dele para fazer vida noutras paragens.   

Entre outros diversos serviços prestados à sociedade, posso 
realçar o exercício do cargo de Presidente da Junta de Fregue-
sia, desempenhado por ele durante cerca de dez anos, com 
uma quota dos serviços e tarefas diversificadas, solucionadas 
com maior ou menor grau de dificuldade, num meio e numa 
época em que não era nada fácil a vivência humana.

Exerceu também, num 
outro período da vida, com 
agrado e desenvoltura, a 
função vigilante de rege-
dor, dando o seu esforço, 
durante cerca de catorze 
anos consecutivos, para 
preservar a paz e a tran-
quilidade na aldeia e subs-
tituindo, ao fim e ao cabo, 
com algum sucesso, a au-
toridade policial.

Acumulando anos de experiência conseguida, tornara-se num 
homem estimado e respeitado por todo o lado, tanto nas feiras 
ou mercados que percorria diariamente, vendendo vestuário, 
chapéus e vários outros artigos, como na própria aldeia onde 
vivia e passava o resto do seu tempo. 

Como católico fervoroso, teve a iniciativa em colaborar na edi-
ficação da imagem da Senhora dos Bons Caminhos, erigida 
num bonito recanto da aldeia.

 E quando menos se esperava, foi vítima de doença inespe-
rada, que lhe ceifou a vida, aos 64 anos, numa altura em que 
ainda parecia ter força de corpo e de espírito bastante, para 
prosseguir um caminho traçado e que ficava por trilhar.

Mas é crua e pavorosa a lei da vida. E é precisamente essa 
vida frágil e delicada que a morte arrebata e que, mais tarde ou 
mais cedo, a todos atinge.

Serafim Marques Figuras

www.rabaca.no.comunidades.net Site sobre a Rabaça

> Marta Marques > Manuel José Videira Tomé

> António Moita Marques
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Decorreu no passado dia 10 de Junho, nos caminhos rurais 
da nossa região, mais uma edição do passeio de BTT Just In 
Time da Castanheira. À semelhança dos anos anteriores, esta 
terceira edição ficou marcada pelo sucesso atestado não só 
pelo elevado número de participantes, que em poucos dias es-
gotaram as 100 inscrições disponíveis, mas sobretudo pelas 
opiniões que fomos ouvindo.

O passeio, com início marcado para as 09h00, teve início na 
piscina da Castanheira, não sem antes ter sido oferecido um 
pequeno-almoço de bolos caseiros gentilmente oferecidos pela 
população aos participantes. Depois os participantes lá segui-
ram para efectuar o passeio, podendo optar por duas distân-
cias de 35Km e 50Km, e usufruírem de alguns trilhos únicos, 
tendo muitos deles sido limpos para este evento, e conhecerem 
a nossa região.

À chegada e antes do almoço, oferecido pela Junta de Fre-
guesia da Castanheira, muitos participantes aproveitaram para 
descontrair com uns mergulhos na piscina. A tarde, como já 
vem sendo hábito, foi passada em convívio entre participantes, 
população e a equipa organizadora do evento.

Agradecimentos à empresa Just in Time, sem a qual este 
evento não seria possível, CIMA – Centro de Inspecção Me-
cânica de Automóveis, Junta de Freguesia da Castanheira e à 
vasta equipa que se prontificou a ajudar a associação a orga-
nizar este evento. Assim podemos afirmar que para o ano cá 
estaremos novamente a abrir e descobrir novos trilhos.

Ilda Pereira Marques 01/JAN
João dos Santos Saraiva 10/JAN
Maria Precilia Luísa Pinto 10/JAN (Porto Mourisco)
Maria da Conceição Martins Igreja 13/JAN
Maria Carmelita Teixeira Moita 05/FEV
Joaquim Gonçalves Lino 02/FEV
Luciano Pereira 08/FEV
Maria Alcina dos Anjos Rafael 27/FEV (Porto Mourisco)
Carlos Alberto Fonseca dos Santos 04/ABR (Porto Mourisco)
Manuel Miguel Pereira 07/ABR
Maria Modesta Catarino Pereizal 29/ABR (Rabaça)
Alberto Marques Diniz 10/MAI
Maria da Conceição Coelho Órfão 17/MAI
Maria Judite Joaquina Manuel 19/MAI (Rabaça)
Maria Eduardina Sanches Pires 20/MAI
Maria Alice Gonçalves Dias Neto 01/JUN
Tereza Gonçalves dos Santos 17/JUN (Rabaça)
Joaquim Diniz Fortunato 20/JUN
José Augusto Leal Teixeira 27/JUN
Artur Dias Martins 30/JUN
Ana Monteiro André 05/JUL (Rabaça)
Maria Graciete André Domingos 10/JUL
José Serafim Moita Martins 11/JUL
Ernesto Osório Igreja 14/JUL
José Tomé Saraiva 28/JUL
Maria Cândida Terras Gonçalves 12/AGO (Porto Mourisco)
Jerónimo Anunciação dos Santos 20/AGO
Maria Alice Julião 22/AGO 
António Marques Saraiva 11/SET
Maria Tereza Pereizal dos Santos 16/SET (Rabaça) 
Genoveva 25/SET (Rabaça)
Manuel Martins 27/SET
Maria Augusta Alexandre Saraiva 01/OUT
Manuel José Terras Gonçalves 03/OUT
Maria Otília Pereira Lucas 04/OUT
Clemente Abadesso Gonçalves Simões 08/OUT
Domingos Baptista Miguel 18/OUT (Rabaça)
José Augusto dos Anjos 20/OUT (Porto Mourisco)
Carlos Alberto Pereira Teixeira 24/OUT
Teresa Miguel Pereira 10/NOV
Paulino Marques da Assunção 27/NOV
Maria Gabriela Brás Teixeira 06/DEZ
Joaquim Diamantino 14/DEZ
Zélia da Conceição Teles Marques 21/DEZ (Rabaça)
Maria Helena Marques Teixeira 27/DEZ

No passado dia 4 de Junho 
de 2011 celebrou-se o sacra-
mento do crisma, das comuni-
dades de Frankfurt e Wiesba-
den. A celebração decorreu na 
Igreja de St. Bernhard, Frank-
furt sendo presidida pelo Bispo 
D. Manuel Pelino Domingues, 
de Santarém. A comunidade de 

castanheirense marcou presença através dos seguintes repre-
sentantes: André Teixeira Dinis, Bruno Castro Marques, Catari-
na Alexandra Pires, Daniela Dinis Santos, Marco Almeida Lopes 
(Rabaça), Rita Miguel Fortunato e Sabrina Gonçalves Pires.

> Vitor Gonçalves

PASSEIO BTT/
JUST  IN TIME  CASTANHEIRA Um êxito total

Castanheira em 
Movimento Castanheira  Nascimentos
> Castanheirenses celebram crisma

na Alemanha 1951
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> Rita Miguel Fortunato

Nascimentos
Lara Mariana Gonçalves Ladeiro, nasceu em 25/04/2011, na 

Guarda, filha de Delis António e Silva Ladeiro & Maria de Fátima 
Gonçalves Miguel;

Isabel Gonçalves Tomé, nasceu a 31/05/2011 em Frankfurt, 
filha de Pedro Gonçalves Tomé e Júlia Gonçalves Tomé;

Christopher Teixeira Igreja, nasceu a 03/06/2011 em Lisboa, 
filho de Sofia Alexandra Teixeira Igreja e Eurico do Cabo Igreja;

Júlia Gonçalves Pereira, nasceu a 28/07/2010, em Paris.

/Obitos
Joaquim Gonçalves Dinis - 07/11/2010
Rosa Felicidade - 21/05/2011
Joaquim Moita - 12/07/2011

Casamentos
Cláudia Miguel e David Cabral celebraram matrimónio a 
9 de Julho de 2011 na Igreja Paroquial da Castanheira.



Q  ueria aproveitar este 
pequeno espaço que 

me é concedido no Casta-
nheira Jovem, para prestar 
uma homenagem à grande 
mulher que foi a minha avó 
Rosa Felicidade.

A partida da minha avó foi 
sem dúvida muito dolorosa, 
quer para mim quer para os 

restantes 19 netos, 7 filhos e 16 bisnetos, pois ela 
representava o pilar de suporte e união da família.

Para mim, os dias ficaram definitivamente me-
nos iluminados. Custa-me vir à Castanheira, passar 
pela tua casa e ouvir um silêncio doloroso. O que 
foi outrora um entra e sai de gente, hoje é apenas 
um lugar vazio, tal como o meu coração. Sinto falta 
do colo, das nossas conversas e das palavras de 
conforto e sobretudo da coragem e força que me 
transmitias.

Posso afirmar que a minha avó era sem dúvida 
o meu ídolo. Qual a mulher que hoje em dia, cria-
va 8 filhos sozinha e sem recursos? Qual a mulher 
que, desgostosa de não saber ler, ia para a esco-
la aos 80 anos? Só tu, minha avó querida, e é por 
isso que no íntimo do meu ser anseio ser como tu: 
linda, sincera, determinada, corajosa, trabalhadora, 
aventureira e, acima de tudo, estimada e adorada 
por todos.

Agradeço o facto de nestes 2 últimos anos ter 
passado e partilhado mais tempo contigo mas a 
verdade é que não me preparaste para a despe-
dida… Uma coisa mudou com a tua partida, pois 
agora gosto mais da noite, pois é no escuro da noite 
que rezo e falo contigo.

Onde quer que estejas sei que olhas por mim e 
que estás orgulhosa de toda a tua família. A sauda-
de aumenta e dói a cada dia que passa, mas tenho 
a esperança que um dia nos voltaremos a encontrar. 
Até lá encaro-te como o meu anjinho, restam-me as 
recordações dos bons momentos que vivi contigo.

Vou recordar-te com alegria e no meu coração vi-
verás para sempre. Adoro-te, avó!

SANTOS POPULARES 2011

Tal como aconteceu no ano pas-
sado, a 25 de Junho, a AJAC ce-
lebrou os Santos Populares como 
manda a tradição: sardinha assada 
no pão acompanhada de vinho e 
caldo de grão. A fogueira de ros-
maninho também marcou presen-
ça e a sua chama ainda se mante-
ve activa por algum tempo. 

Na edição deste ano, trocámos 
as Marchas Populares por um bai-
larico com RQZ Live Music. A ade-
são não foi a esperada mas no final 
sentimo-nos satisfeitos por poder 
oferecer à Castanheira um pouco 
das suas tradições esquecidas.

PISCINAS

No mesmo dia em que celebrá-
mos os Santos Populares, o espa-
ço Aquático abriu portas. Mais uma 
vez poderá usufruir-se da piscina e 
do serviço de bar. Os sócios com 
as quotas pagas (16€) não pagam 
entrada, os não sócios ou sócios 
sem quotas pagas, pagarão ape-
nas 2€.

SOUSAFONE

Tal como já foi referido, em De-
zembro passado a Fanfarra Sa-
cabuxa adquiriu um Sousafone. 
O seu custo total foi de 7490€, 
estando apenas 60% deste valor 
pago - através de donativos e ac-
tuações da Fanfarra. O instrumento 
só foi possível ser adquirido gra-

ças à boa vontade do Sr. Igreja 
da Egitana Musical, que disponi-
bilizou facilidades de pagamento. 
Recentemente a Fanfarra recebeu 
um donativo precioso do Sr. Padre 
Teixeira, natural da Castanheira, 
a quem a AJAC estava a dever 
1621.10€ da aquisição da Tulha. O 
valor da dívida foi perdoado, acres-
cido de 2.000€. Não podemos dei-
xar de agradecer estes donativos 
que muito ajudarão a Fanfarra e a 
AJAC.

FANFARRA SACABUXA

Não se pode dizer que a crise 
afectou a nossa Fanfarra, porque 
continua a ser requisitada com 
assiduidade. A comprovar isso 
estão as actuações. Ora vejamos: 
30 de Abril - O melhor das Terras 
da Azurara em Mangualde; 1 de 
Maio – Comemorações do Dia do 
Trabalhador na Covilhã; 21 de Maio 
- FestiVales em Vales do Rio, Covi-
lhã; 28 de Maio - Feira de Maio na 
Azambuja; 10 de Junho - Festa da 
Caça em Casteleiro; 18 de Junho 
- XV Feira Antiga/Arraial Beirão em 
São Romão. Longe ou perto, traba-
lho não falta! Tive a possibilidade 
de presenciar duas destas actu-
ações e mesmo que o público no 
início não se queira envolver, tem 
de ceder! A Fanfarra consegue pôr 
toda a gente a mexer. As próximas 
actuações poderão ser consulta-
das no blogue da Fanfarra (saca-
buxa.blogspot.com) ou através do 
Facebook. 

Alberto Pires    50 €
António Pereira    20 €
Comissão dos Castanheirenses em Lisboa     170 €
José Villanueva    40 €
Júlio e Lizete    50 €
Manuel Gonçalves Terras    20 €
Manuel Orfão    50 €
Manuel Pereira   55 €
Pe. Joaquim Teixeira   1.621,10 € *
Pe. Joaquim Teixeira    2.000 €
* Referente a metade de edifício junto à sede (tulha)

A Vista de Todos

Saudade…

NOTÍCIAS DA

> Alexandra Marques

> Marlene Gonçalves

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
Directora: Alexandra Marques Coordenador: Joaquim Martins Igreja
Periodicidade: Quadrimestral. Tiragem: 1000 exemplares
Paginação: João Dias Impressão: Marques e Pereira (Guarda)

> Se é associado com quotas pagas ou já fez algum donativo à 
AJAC no corrente ano, vai continuar a receber o nosso jornal. Se 
ainda não é associado nem deu nenhum contributo à AJAC, pode 
fazê-lo. Escreva para geral@ajac.com.pt ou para Associação da 
Juventude Activa da Castanheira, Rua da Laja Longa 5, 6300-
075 Castanheira Grd. A partir de Abril de 2009 apenas nestas 
condições pode continuar a receber o jornal em papel. O nosso 
obrigado a todos aqueles que acreditam no Castanheira Jovem.

Quer Receber gratuitamente o jornal em casa?Quer Receber gratuitamente o jornal em casa?Quer Receber gratuitamente o jornal em casa?

Castanheira Jovem
 n./ 34 Agosto 2011

Donativos
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