
Liliana Saraiva tem 30 anos, é casada e natural de Vila Franca 
das Naves. A Diretora Técnica do Lar de Idosos do Centro Social 
e Paroquial Nossa Senhora da Conceição (CSPNSC), licenciou-
se em Serviço Social e já colabora com o CSPNSC desde 2006. 
Está no CSPNSC a tempo inteiro desde o passado dia 1 de 
março. Anteriormente trabalhou já no Centro Social e Cultural da 
Paróquia de Pinhel.
Entrevista na página 4.
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Entrevista

Associação da Juventude Activa da Castanheira Facebook.com/Ajacastanheira

Lar de Idosos abriu

Liliana Saraiva, diretora técnica do Lar

Escola Abriu
15 CRIANÇAS ANIMAM A ESCOLA.
Mais um ano com escola aberta e com perspetivas de 
continuação. São 15 crianças, 10 no 1º Ciclo, e 5 no Jardim 
de Infância. Parece que as nuvens negras se afastaram.
> Pormenores na pág 9.

A Castanheira ansiava por esta instituição há anos. Ele aí está, o Lar de Idosos do Centro Social e Paroquial, com mais de metade 
das camas já preenchidas.

Feira voltou e correu bem
Assim pode resumir-se o dia 29 de julho passado, em que 
a Junta de Freguesia resolveu renovar a ideia da feira dos 
anos 30 na Castanheira.

Feira de 29 de Julho

 > Página 3.



A massa dos povos faz-se não só do 
seu caráter, mas também dos seus 

gestos diários, acrescentaria mesmo dos 
seus olhares. Olhares de segurança ou de 
orgulho, ou pelo contrário de submissão ou 
de subserviência relativamente aos mais 
ricos e privilegiados ou a Deus nos seus 
espaços próprios. Olhares de domínio 
e posse, de confronto ou desconfiança. 
Ou então o compasso de espera desde 
um ponto alto a servir de procura do 
distanciamento e de pausa para ganhar 
fôlego e dizer “Cá vamos nós mais uma 
vez!”.

Na Castanheira, terra de fraca inclinação, 
os pontos altos não abundam mas são mui-
to significativos. Vindos dos Gagos, a des-
cida das Cabeças faz avistar a Castanheira 
lá ao longe e, mais perto, junto ao nicho da 
Carreira a aldeia abre-se à largura como 
um livro. Ao descer esta barreira das Lajas, 
devia ser reconfortante, após um dia de 
trabalho ou na recolha do gado, abeirar-se 
das casas e adivinhar já a proximidade das 

vozes nas vendas (tabernas) ou a família a 
aguardar a chegada. No caminho inverso, 
vindo do Cerro, à cruz da Fonte Sino, olha-
-se para trás e vê-se em grande declive o 
Cerro, terra de 
ninguém, terra 
das “grutas 
dos france-
ses”, com a 
barreira da 
Moita e as ca-
sas em frente 
já à vista. Tam-
bém o cemité-
rio, construído 
há cento e tal 
anos na zona 
mais alta da 
Castanheira, 
era um local de aproximação agradável 
com um declive suave em direção ao ca-
sario densamente povoado que só chega-
va ao Largo do Oitão há algumas décadas. 

Lugares superiores de domínio e verti-
gem eram no entanto as eiras, mole enor-
me de granito, onde a altura e a intensidade 
do trabalho da malha e empalheiramento 
precisavam mesmo desse olhar repousan-

te para o povoado. Se retirarmos as casas 
dos últimos 50 anos, as eiras determina-
vam assim um olhar seguro e consolador 
sobre a aldeia, lugar do ansiado repouso. 

Para os privilegia-
dos que tocavam 
ao sino, subir à 
torre da igreja era 
também um mo-
mento de sorte e 
de olhar sobran-
ceiro e vertigino-
so, sobretudo por-
que ansiávamos 
sempre subir lá 
acima ao galo no 
bico da torre. 

Ainda hoje, 
quando vou à al-

deia e vejo as moles enormes das eiras, 
os barrocos frente ao Oitão e a subida da 
Carreira, me dá vontade de subir a estes 
sítios, como se fossem longas barrigas em 
que pressentíssemos gravidezes de fartura 
e ressurreição. E que vontade de subir lá 
em cima à torre e tocar ao sino (sem ser 
“a fogo”). 
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Dos Pontos Altos
Crónicas

> Joaquim Igreja 
  joaquim.igreja@gmail.com

S e ao percorrermos a Avenida 
que atravessa a Castanheira nos 

perguntarem o seu nome, todos saberemos 
responder. Mas será que todos sabem 
quem é o Duque de Lafões?

O 1º Duque de Lafões foi D. Pedro 
Henrique de Bragança Ligne Sousa Mas-
carenhas da Silva e o título de duque foi-
-lhe dado pelo rei D. João V, aquando do 
seu batizado. Mas, ao contrário do que se 
pensa, o duque que foi homenageado foi 
o 2º: João Carlos de Bragança e Ligne de 
Sousa Tavares Mascarenhas da Silva, que 
no tempo de D. Maria I ocupou o cargo de 
Ministro Assistente ao Despacho, equiva-
lente ao primeiro-ministro dos nossos dias. 
A sua carreira ficou marcada pelo desastre 
da guerra das Laranjas, enquanto coman-

dante do exército português. Mas limitar 
o duque à sua ação política é esquecer o 
homem que tanto trabalhou para o nosso 
país.

Tido como próximo das ideias da revolu-
ção francesa, membro da Maçonaria, tirou 
partido das suas desavenças com o Mar-
quês de Pombal para viajar pela Europa, 
privando com grandes personalidades da 
época nas diferentes cortes, até à morte de 

D. José I.
Apaixonado pela ciência, aproveitou o 

exílio para ser eleito sócio da Royal Society 
britânica tendo, aquando do seu regresso 
a Portugal, encontrado no abade José Cor-
reia da Serra – outro apaixonado pelo co-
nhecimento – um mentor que o dirigiu nos 
seus trabalhos científicos e literários. E com 
este fundou a Academia Real das Ciências 
de Lisboa, desenvolvendo obras no campo 
da investigação científica.

O Duque de Lafões terminou os seus 
dias no seu palácio do Grilo, em Lisboa, 
onde procurou sempre reunir os homens 
mais eruditos do seu tempo para discus-
sões científicas que permitissem o pro-
gresso da humanidade.

O título ainda hoje persiste e já vai na 7ª 
geração. O atual duque de Lafoes é Afon-
so Caetano de Barros e Carvalhosa de 
Bragança, também 10º Marquês de Arron-
ches.

> Marlene Gonçalves 
  rp@ajac.com.pt

DUQUE DE LAFÕES
A história do



CASTANHEIRA JOVEM   3   Agosto 2012

FOI A 29 DE JULHO

A feira voltou e correu bem. Assim pode resumir-se o dia 29 
de julho passado, em que a Junta de Freguesia resolveu 

renovar a ideia da feira dos anos 30 na Castanheira. A ideia surgiu 
ainda a Festa da Imaculada Conceição não tenha sido marcada 
para esse dia e a coincidência no mesmo dia trouxe alguns 
pequenos problemas, sobretudo relacionados com os horários 
das pessoas num dia de festa. Um horário de missa de festa às 11 
horas é realmente demasiado cedo ou demasiado tarde para que 
as pessoas disfrutem da feira e, na opinião do Presidente da Junta 
de Freguesia, Leonel Abadesso, teria sido preferível preservar 
a manhã para a atividade da feira e pôr a missa ao princípio da 
manhã ou da tarde. Nada que não se possa corrigir em próximos 
anos. 

E a feira propriamente dita? Ela decorreu na avenida a seguir 
ao Outão em direção ao cemitério, tendo as tendas chegado até 
junto à casa dos Martinhos (cerca de 100 metros dos 2 lados da 
rua). Houve negociantes de roupas, calçado, artigos fonográficos 
ou videográficos, produtos alimentares, pequenos móveis e barra-
cas de artesanato. Os contactos com os vendedores foram sendo 
feitos nas feiras pelo comerciante Augusto Manuel Teixeira, que 
foi recebendo as inscrições nos meses anteriores à nossa feira. 
Fez-se também alguma divulgação com pequenos flyers em pa-

pel. Depois, com as inscrições feitas, distribuíram-se os espaços 
de modo a constituir uma feira minimamente organizada e cada 
vendedor instalou a sua tenda ou barraca. No próprio dia, ainda 
apareceram alguns vendedores menos organizados mas que ob-
tiveram o espaço naquele momento. 

Público não faltou e as vendas foram bastante satisfatórias. Se-
gundo as opiniões dos vendedores, estes estariam à espera de 
uma feira menos participada, tendo sido uma boa surpresa, como 
nos confirma Leonel Abadesso. Quanto a comerciantes da Cas-
tanheira, alguns colaboraram e instalaram as suas tendas, outros 
não quiseram colaborar mas espera-se, refere o Presidente, que 
em próximas edições todos queiram vender aqui os seus produ-
tos. 

A Feira teve de ter a autorização camarária solicitada pela Junta 
e cada vendedor tinha a sua licença de vendedor devidamente 
regularizada. Não se verificaram quaisquer problemas na Feira: a 
GNR não teve por isso quaisquer ocorrências a resolver. A Feira 
viu partir os últimos negociantes por volta das 15 h 30. 

Leonel Abadesso confessa que ficou muito agradado pelo modo 
como decorreu a feira e promete uma nova edição em 2013, seja 
ou não em dia de festa.

A       pareceu, segundo apurámos, em   1933       
..e durou uma dúzia de anos. A feira 

da Castanheira surgiu em rivalidade com 
as feiras dos dias 6 e 20, respetivamente 
dos Gagos e de Pínzio, cada uma a 3 
quilómetros, mas não teve igual sucesso. 

A feira realizava-se “nas barreiras da Moi-
ta” com os alpendres colocados ao longo 
do que é atualmente a estrada municipal. 
Nos dias de Feira de Ano (em Agosto) a fei-

ra estendia-se também 
para a zona do Oitão. A 
zona do gado era mes-
mo à Moita, havendo 
muitas vezes desafios 
entre os que levavam 
mulas ou cavalos, fa-
zendo “corridas” entre 
a Moita e o nicho do Se-
nhor dos Aflitos. O resto 
eram tendas de roupa 
e sapatos, em que os 
sapateiros da terra im-
peravam, e carniceiros 
em que também os 
castanheirenses ven-
diam. “Sempre era me-

lhor vendê-los aqui do que ter que os levar 
às costas ou de burro para as feiras das re-
dondezas”, diz-nos António Dinis (ti António 
Eugénia), sentado à mesa dos clientes no 
seu café do fundo do povo. Vasilhas em bar-
ro e metal e chapéus completavam a breve 
ronda da feira, para além dos taberneiros. 

No entanto os moradores da Castanhei-
ra não eram muito frequentadores da feira: 
muitas mulheres exibiam-se nesse dia às 

portas de casa a fiar, sem porem os pés na 
feira. Muitos castanheirenses não chegaram 
a dar importância à nossa feira, entalada en-
tre o dia 6 da feira dos Gagos e o dia 20 
da feira de Pínzio. Por outro lado, o facto 
de o merceeiro-mor da aldeia (José Maria 
Teixeira) lá ir vender os seus produtos tira-
va algum à-vontade aos da terra para irem 
comprar aos de fora. E entretanto a feira dos 
Gagos ganhara fama como feira de gado 
e a de Pínzio atraía gente pela boa estrada 
que tinha (EN 16). Assim, passados poucos 
anos, com os comerciantes a queixar-se da 
estrada que não melhorava, a feira começou 
a minguar até que acabou e os alpendres 
foram deitados abaixo. 

Como imagem o ti António Eugénia recor-
da a taberna do ti Manuel António em frente 
ao Senhor dos Aflitos (casinha que ainda 
existe), com a ti Julieta Moita a servir os co-
pos. E outros recordam o ti Luís Marra dos 
Monteiros a subir com a égua as escadas 
da casa do ti Manuel António e a subir com 
o mesmo animal o adro da igreja com um 
salto. Para já não falar das bulhas em que o 
ti Joaquim Igreja era façanhudo. 

> Joaquim Igreja

DUQUE DE LAFÕES
RECORDAR A FEIRA ANTIGA do dia 13 Uma feira

pouco amada

> Joaquim Igreja

FEIRA DA CASTANHEIRA



Castanheira Jovem:Quais são as tarefas que estão atribuí-
das a uma diretora técnica num Lar da 3ª Idade?

Liliana Saraiva: As principais responsabilidades são promover 
condições de autonomia e bem-estar, assim como privilegiar a in-
clusão e inserção do idoso na Instituição e comunidade, dirigindo 
o serviço e sendo responsável, perante a Direção, pelo funciona-
mento geral do mesmo. Associado a estas responsabilidades há 
várias tarefas e funções: elaborar, executar e garantir o estudo da 
situação do utente e a elaboração do respetivo plano de cuidados; 
coordenar e supervisionar os recursos humanos afetos ao servi-
ço; sensibilizar as funcionárias face à problemática das pessoas 
a atender e promover a sua formação; estudar os processos de 
admissão e acompanhar as situações; participar em reuniões de 
Direção, sempre que as ações assim o justifiquem; supervisionar 
as restantes atividades relativas ao funcionamento das respostas 
sociais; garantir que a admissão dos utentes seja feita de acordo 
com os Estatutos e o Regulamento Interno, sendo cumpridos to-
dos os requisitos de admissão; organizar os processos individuais 
de cada utente e dos funcionários; fazer a gestão das normas do 
HACCP (Higiene e Segurança Alimentar).

CJ: E quanto ao funcionamento da casa?
LS: Importa promover o bom relacionamento dos utentes e seus 

familiares com a Instituição; elaborar as ordens de serviços e as 
ementas; zelar pelo cumprimento do horário de funcionamento; 
calendarizar as formações anuais para os funcionários; zelar pela 
organização da despensa e compras necessárias a efetuar (em 
colaboração com as funcionárias); elaborar os horários dos cola-
boradores (incluindo férias e folgas); ser a responsável pelo Sis-
tema de Gestão da Qualidade, fazendo o cumprir e assegurando 
a eficiência do sistema de controlo da Qualidade, sendo também 
responsável pela coordenação dos processos resultantes de re-
clamações e garantindo que as normas de higiene, saúde e segu-
rança no trabalho são cumpridas.

CJ:  O CSPNSC inaugurou já as novas instalações alargan-
do os serviços que prestam. O seu papel sofrerá alterações?

LS:  Sofrerá algumas alterações e ajustes, na medida em que 
será necessário implementar tarefas novas, bem como as respon-
sabilidades que lhe estão associadas. Haverá utentes que, com 
certeza, necessitarão de um acompanhamento mais personaliza-
do e diário, dos que atualmente frequentam outras valências. Até 
à data não temos nenhum utente inscrito em Lar de Idosos que 
esteja completamente dependente; no entanto. No dia EM que 
isso acontecer a instituição e os seus colaboradores deverão estar 
preparados para prestar esse apoio.

O meu papel, além de tudo o que foi referido anteriormente, vai 
passar um pouco pelo controlo da qualidade dos serviços que 
prestamos aos utentes. Penso que esta “casa” deverá primar pela 
qualidade e ser briosa nesse aspeto. Julgo que se trata de um 
ambiente agradável, harmonioso, tranquilo e com muita luminosi-
dade, que, aliados ao conforto e à qualidade dos serviços, farão 
desta casa um verdadeiro Lar. O meu papel no Lar de Idosos pas-
sa também por prestar apoio a cada um dos seus utentes a nível 
social e psicológico. 

CJ: O CSPNSC desenvolve várias atividades com os idosos 
que frequentam o centro. Qual é a interação que existe com os 
idosos e de que forma é recebida por eles?

LS:  O Centro Social tem vindo a desenvolver várias atividades 
com os seus utentes. A pessoa responsável pela Animação dos 
utentes no Centro Social é a nossa animadora Elisabete Fernan-
des, no entanto sou eu, juntamente com as colaboradoras e os 
membros da Direção, que acompanhamos os utentes nas deslo-
cações quando há alguma atividade fora da Castanheira. 

Penso que sou bem recebida por todos os utentes, quer os que 
se encontram em Centro de Dia, quer os do Apoio Domiciliário. 
Acabo por passar mais tempo e interagir mais com os utentes em 
Centro de Dia, no entanto faço questão de, pelo menos uma vez 
por semana, ir a casa dos que se encontram em Apoio Domiciliá-
rio para saber como se encontram a nível de saúde, incentivá-los 
para a participação em alguma atividade que irá decorrer e, claro, 
saber como estão a ser prestados os serviços. 

CJ: A solidão é um dos grandes males que afeta os nossos 
idosos. Também sente isso nos idosos com quem lida?

LS: Sem dúvida que a solidão é um dos grandes problemas 
que afetam os nossos idosos. Neste momento tentamos colmatá-
-la através da realização de algumas atividades que estão abertas 
a todos os nossos utentes, seus familiares e à população em geral. 
Temos vindo a desenvolver e a participar em todas as atividades 
promovidas por entidades parceiras, desde o Guarda + Social, 
à União Distrital das IPSS, ou à AJAC (como foi exemplo o Dia 
da Saúde, que decorreu na Castanheira). Desde que possamos 
participar, estamos sempre presentes. A grande questão é sensi-
bilizar os utentes para a sua participação (principalmente os que 
se encontram em Serviço de Apoio Domiciliário).

Neste momento temos uma animadora que se desloca ao Cen-
tro Social que promove e desenvolve algumas atividades com os 
nossos utentes. Os utentes participam nas atividades e tem havi-
do alguma adesão. Neste momento encontram-se a ensaiar uma 
peça de teatro que irão apresentar em outubro no Teatro Munici-
pal da Guarda conjuntamente com outras Instituições Sociais do 
concelho.

CJ: Qual é a sua ligação a esta terra?
LS: Quando fui convidada para vir trabalhar para a Castanheira 

(em 2006) não conhecia nada, nem ninguém na localidade. Desde 
essa altura até à data, fui conhecendo as pessoas, criando laços 
de amizade e fui-me afeiçoando à terra e às pessoas, principal-
mente aos nossos utentes. Hoje em dia é muito mais que o meu 
local de trabalho...
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Acima dos 80
Joao Saraiva 79 Anos

O “ti João” Saraiva 
como é e gosta de ser 

conhecido pelos amigos, 
nasceu na Castanheira no 
dia 25 de abril de 1933, 
numa casa modesta próxima 
da atual casa do Sr. José 

Gomes, que seu pai 
construíra picando a 
pedra durante a noite 

à luz da candeia. E 
acrescenta: “Se eu sou 

duro (no trabalho), meu 
pai era muito mais”. João 

Saraiva, irmão duma fratria 
de dez, rapidamente se 
apercebeu da necessidade 
de trabalhar e de se esforçar 

nesse sentido. 
 “Filho de pedreiro é pedreiro”, assim aconteceu com 

João Saraiva. Desde tenra idade que se lembra de seus irmãos 
mais velhos e, alguns anos depois, ele próprio e os outros irmãos 
acompanharem seu pai Joaquim Saraiva para o ajudarem na 
construção de casas em cantaria. Recorda-se que devia ele ter 
uns cinco ou seis anos quando seu pai ajustou a Igreja do Toi-
to. Mas, ao entrar na idade de frequentar a escola, o “ti João” in-
gressou no ensino primário que naquela altura era lecionado nas 
atuais instalações da Junta de Freguesia. No entanto o hábito e 
a educação que levara convidavam-no a deixar a escola para se 
juntar a seu pai e aos seus irmãos no ofício de pedreiro. E assim 
aconteceu passado um mês, contra a vontade de sua mãe que 
queria que voltasse a estudar, mas ele queria trabalhar! Conta que 
muitas vezes acordava de madrugada para ir andando até à obra 
e assim fugia à escola. Começou uma vida de trabalho em pedra e 
cantaria e recorda-se da primeira casa que ajudou a construir, na 
Almeidinha, ao Sr. João Luís. Recorda-se do primeiro salário, que 
foram sete escudos, por fazer uma chaminé na Ribeira dos Cari-
nhos e que, por medo que lho tirassem, escondeu num buraco da 
parede junto da sapataria do “ti Paulino”, mas, ironia do destino, 
quando precisou dos sete escudos já lá não se encontravam! 

Em 1953 foi à tropa, como todos os rapazes do seu tempo, e 
diz que seu pai lhe dera vinte escudos e recorda que durante os 
18 meses que por lá passou aprendeu a ler e a escrever e foi “ex-
pedido” do Capitão Bigote. Em fevereiro de 1956 casou-se com 
Carmelina com quem constituiu família, contando com três filhos 
e seis netos. No mesmo ano de 1956, em abril o seu pai falece 
e começa João Saraiva a ser o encarregado de obras suceden-
do a seu pai, função que desempenhou até há seis anos atrás, 
sempre trabalhando por conta própria e empregando jovens quer 
da Castanheira quer dos arredores. Mas também sofreu com a 
crise e viu-se na necessidade de emigrar para a Alemanha onde 
passou 18 meses divididos por três vezes, trabalhando quer na 
agricultura quer na construção. Teve a necessidade de concluir 
a quarta classe quer para poder emigrar quer para tirar a carta 
de condução, “mas a emigração não era vida para mim” refere. 
Por isso, regressou e orgulha-se de dizer que trabalhou em quase 
todas as casas da Castanheira.

Nos últimos anos tem-se dedicado à serralharia em Vila Fernan-
do que adquiriu há cerca de 25 anos, e onde hoje trabalha com o 
seu filho Joaquim Saraiva, referindo com orgulho que aquela ser-
ralharia tem perto de 110 anos de existência.

O “ti João” Saraiva termina dizendo: “Sinto-me com forças para 
continuar a trabalhar, e vou continuar” e a prova disso é que há 
cerca de dois meses descascou 300 toneladas de pinheiros so-
zinho em 40 dias.

“Um dia alguém, por graça, me disse: “Dou-te pa-

rabéns, por teres nascido na terra mais cristã da 

Diocese”. Sorri e não foi fácil convencer-me. Tal 

afirmação, porém, teve o condão de me levar a pensar 

na Castanheira do meu tempo.

Era então a segunda maior freguesia do concelho, 

em termos de população, habitada por gente hones-

ta, trabalhadora, de espírito inventivo e, acima de 

tudo, bem instruída na fé. Dedicada à agricultura, 

era irrepreensível no amanho das terras e na criação 

de gado. Que saudades eu tenho do tilintar das cam-

painhas de bois e vacas jarmelistas e dos inumerá-

veis rebanhos que regressavam dos campos. Conservo 

vivas imagens de grupos a fiar o linho, constituído 

pelas avós, pelas mães e netas: de dia ao sol, de noi-

te no serão, cantando melodias que jamais se podem 

esquecer. O fiado descia depois aos inúmeros teares 

e cujas teias eram vendidas nas feiras vizinhas, o 

produto da venda, era o sustento do lar. Agora me 

lembro que a alba com que celebrei a minha 1ª Mis-

sa foi confecionada com o linho fiado e tecido pela 

minha mãe.

Admirável também o número imenso de oficinas de 

sapateiro (pelo menos 4 dezenas) que abasteciam to-

dos os mercados da região e não só. Eram famosas as 

horas que dedicava à arte: representações teatrais, 

quer de índole religiosa, quer de índole profana. 

Quem não se lembra dos famosos “pastorinhos”, da re-

presentação da “Paixão”, das récitas de crianças, 

todas elas participadas por centenas de pessoas, 

vindas das povoações vizinhas.

O que dizer do amor consagrado à música, concreti-

zado não só pela existência de uma banda tão aprecia-

da e acarinhada, mas também no grupo coral a animar 

as celebrações litúrgicas? Este coral participou na 

minha Missa Nova, cantando a Missa de Palestrina a 4 

vozes. Que maravilha!

Castanheira, dizia no início, a terra mais cristã 

da Diocese. Acredito porque a fé era traduzida, no 

dia a dia, no seio da vida familiar e social e ali-

mentada pela frequência assídua dos Sacramentos, na 

audição da Palavra de Deus e na oração. Era usual a 

Igreja sempre cheia, à hora da Missa, quer domini-

cal, quer semanal. Dei conta que foi um tal espírito 

de fé e de oração me contagiou e me ajudou a ascender 

ao Sacerdócio.

Obrigado, pois, a esta Castanheira e o voto arden-

te para que singre sempre pelos caminhos seguros de 

fé e oração que me contagiou, em ordem à sua reali-

zação, nas duas dimensões: a espiritual e a humana.”

> Pe. Teixeira

A VOZ DO SÓCIO 
A Castanheira do meu Tempo

envia-nos a tua opinião para:
 socios@ajac.com.pt

Reitor de Seia

Padre

Teixeira
Joaquim

Do filho desta Castanheira

> Tiago Gomes
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O lar tem capacidade para 30 
utentes, repartidos por 13 

quartos duplos e 4 individuais. Todos 
eles dispõem de casa de banho, 
que combinam com a cor de cada 
quarto. Sendo esta a casa destes 
utentes nos próximos anos, torná-la 
acolhedora e confortável foi uma das 
prioridades deste projeto. 

Da área social do Lar fazem parte 
duas salas de estar, uma sala de 
atividades e uma sala de visitas. Além 
destes espaços tem ainda, claro, a 
cozinha, a lavandaria/engomadoria/
rouparia, o refeitório, o gabinete 
médico/enfermagem, a receção e os 
gabinetes administrativos.

E porque nem tudo é preto e 
branco, as cores papaia, amarelo, 
azul, violeta, verde e rosa, presentes 
nas diversas divisões, vão dar mais 
vida às vidas daqueles que aqui 
habitarão.

> Marlene Gonçalves

AS INSTALAÇÕES DO LAR DA CASTANHEIRA

MUITA COR PARA DAR ALEGRIA

O Largo do Outão depois
do Lar - página 9



Pessoal
E SERVIÇOS

CASTANHEIRA JOVEM   7   Agosto 2012

> Marlene Gonçalves

Ingresso no Lar
Como se Entra?

LAR TEM SERVIÇOS E PESSOAL DE QUALIDADE

O s serviços que o Lar presta são 
variados, e tentam ser o mais 

personalizados de modo a podermos 
prestar um bom apoio e serviço a 
todos os nossos utentes. Todos os 
utentes do nosso Lar têm direito: ao 
alojamento (com utilização do quarto, 
casas de banho e espaços comuns 
interiores ou exteriores); à prestação dos 
cuidados individualizados consoante 
as necessidades de cada utente – 
nomeadamente através do apoio nos 
cuidados de higiene pessoal; uma 
alimentação adequada, tentando 
conciliar, na medida do possível, uma 
alimentação racional com hábitos 
e gostos pessoais e cumprindo as 
prescrições médicas; ajuda, auxílio 
e orientação na toma da medicação; 
tratamento de roupa de uso pessoal e 
de cama; limpeza e manutenção diária 
das instalações; avaliação médica 
periódica; cuidados básicos ao nível 

de enfermagem; acompanhamento 
aos serviços de saúde, quer seja para 
consultas de rotina como numa urgência; 
realização de atividades de animação 
sociocultural, recreativa e ocupacional; 
convívio proporcionando a animação 
cultural e ocupação dos tempos livres; 
passeios ou deslocações em grupo; 
acompanhamento psicossocial; vigilância 
permanente; e assistência religiosa de 
acordo com a Religião Católica.

Para que todos esses serviços sejam 
prestados com a máxima qualidade, efi-
ciência e eficácia a instituição necessita 
de pessoal especializado, com formação 
adequada e experiência na área. Assim, 
irão trabalhar no Centro Social (com afe-
tação simultânea às diferentes valências) 
vários profissionais, como por exemplo: 
um diretor/a técnico/a; um/a cozinheira/a; 
sete ajudantes de ação direta ou em-
pregadas auxiliares; um/a enfermeiro/a; 
um/a médico/a, em regime de prestação 

de serviços; e, um/a animador/a cultural. 
Estes profissionais serão os que estarão 
a cumprir funções na abertura de portas 
do Lar; com certeza posteriormente se-
rão necessários mais trabalhadores.

Há muita gente, além dos colaborado-
res, que trabalha diariamente para que 
a Instituição mantenha as suas portas 
abertas e sirva o melhor possível os uten-
tes. Refiro-me aos membros da Direção 
do Centro Social. Todos têm uma função 
fundamental e muito importante – cada 
um com a sua habilidade, capacidade, 
talento e disponibilidade desempenha a 
sua função voluntariamente. Sem essas 
pessoas não seria possível manter o nor-
mal funcionamento do Centro Social. Não 
podia deixar de lhes fazer um reconhe-
cimento por tudo o que dão a esta casa.

Não existe nenhuma receita mágica 
que nos ensine como gerir um Lar. Por 
muito que aprendamos na escola ou 
mesmo noutras experiências profissio-
nais cada terra é uma terra, cada casa é 
uma casa e principalmente, não há duas 
pessoas iguais. Claro que existem nor-
mas, exigências e regras que temos que 
cumprir para que um Lar de Idosos fun-
cione “normalmente”, no entanto, não po-
demos pensar que é como um problema 
matemático em que 1+1 é sempre igual a 
2. Lidamos com seres humanos, utentes 
todos diferentes uns dos outros, em que 
muitas das vezes o que é viável e ade-
quado para um pode não ser para outro. 

MUITA COR PARA DAR ALEGRIA

T al como em qualquer processo 
de admissão, cada caso é um 

caso e tem de ser visto e analisado 
individualmente. 

Após um primeiro contacto da família 
ou do próprio utente, é feita uma visita ao 
Lar, onde também são confirmados os ele-
mentos do futuro utente. No caso do uten-
te estar hospitalizado ou numa situação 
dependente, é feito um acompanhamento 
por parte da equipa de enfermagem e da 
direção do Lar.

Bem sabemos, que nem sempre a ida 
para um lar é bem recebida pelo possível 
utente, pois muitas vezes são as famílias 
que tomam a decisão. Estas situações são 
também delicadamente acompanhadas e 
geridas pelos responsáveis do Lar,

A mensalidade pode variar dependendo 
do grau de dependência do utente e do 

tipo de quarto que pretende (individual ou 
duplo). 

O protocolo com a Segurança Social já 
está há muito requerido e encontra-se ain-
da em análise, uma vez que depende de 
fatores externos ao Lar e ao Centro Distrital 
de Segurança Social.

Além do Lar e do Centro de Dia, há ainda 
o Apoio Domiciliário que neste momento, 
além da alimentação, presta ainda os ser-
viços de limpeza habitacional, de apoio na 
higiene pessoal e apoio a nível de saúde 
/ enfermagem (nomeadamente aquisição 
de medicação). 

Neste momento, o Lar tem 15 uten-
tes e o Centro de Dia 10 e a procura 
pelos castanheirenses (e não só) tem 
sido mais que muita! 

Diretora Técnica do Lar
> Liliana Saraiva



D esde que eu era criança sempre 
me senti perdida entre dois 

extremos: a grandeza da cidade onde 
nasci, São Paulo, Brasil, e a tradição 
da origem dos meus pais, Castanheira 
do Jarmelo, Portugal. Sempre eu era 
chamada de “portuguesinha” entre os 
brasileiros e de “brasileirinha” entre 
os portugueses. Isso de certa maneira 
colaborou para eu querer encontrar uma 
identidade, que eu ainda não sabia bem 
o que seria.

Meus tios maternos eram sapateiros 
de ofício, aprenderam com meu avô José 

Pereira, e minha mãe aprendeu com a mãe 
dela, Nazaré Carreira, a fiar e tecer linho, 
bordar, fazer meias, costurar, fornear o 
pão, e todos eles juntos se dedicavam a 
plantar e pastorear ovelhas na aldeia, isso 
tudo há cinquenta anos atrás, quando os 
quatro atravessaram o mar para chegar ao 
Brasil. Além da dolorida partida no porto 
de Lisboa, levavam consigo uma angústia 
pela escolha que tinham feito: quando 
chegaram não tiveram outra alternativa 
senão adaptar-se à velocidade da nova 
cidade e buscaram neles habilidades que 
pudessem ser de proveito nessa nova 
realidade. Meu tio Joaquim Pereira foi 
quem primeiro se dedicou ao comércio. 
Não demorou muito e levou meus dois 
outros tios, António e Armindo Pereira, pelo 
mesmo caminho. Minha mãe, Leontina 
Pereira, foi empregada doméstica até se 
casar, e meus tios levaram meu pai, Manuel 
Antunes, também para o comércio. Todos 
nós da segunda geração, os primos, 
fomos criados entre amassadeiras, farinha 
e fornos de pão, tivemos uma boa infância 
sempre juntos, até pegámos sarampo 
todos na mesma ocasião. 

Um dia o Brasil também se tornou um 
país difícil para viver e eu escutei do meu 
tio e padrinho Joaquim Pereira que, se 
ele fosse mais jovem, ele buscaria outra 
vez novos caminhos em outros países. 
Aquele conselho fez eu reunir as forças 
que eu precisava para deixar minha mãe 
chorando no aeroporto no dia em que parti 
do Brasil para viver em outro país. Eu e boa 
parte da minha geração que é composta 
de filhos de imigrantes fizemos o caminho 
inverso dos nossos pais, saímos do Brasil, 
mas com a vantagem de atravessarmos 
os céus e termos à nossa disposição a 
Internet como meio de comunicação: a 
saudade não acaba, mas fica mais fácil 
suportá-la. Eu já estive em Lisboa e no 
Porto em trabalho, mas nunca cheguei 
até à Castanheira, foi através da internet e 
por meio da comunidade Castanheira no 
Facebook que pude conhecer melhor os 
cidadãos que têm carinho por essa terra.

Por fim eu encontrei minha identidade, 
sou uma luso-brasileira assim como meus 
pais também o são, e não nego nenhuma 
das minhas origens, pois ambas me 
tornaram uma cidadã do mundo.

T odos nós que nascemos na Castanheira temos no coração 
aquela aldeia querida que, por razões diversas e em 

determinados momentos das nossas vidas, nos deixou simplesmente 
felizes! Ali naquela aldeia chorámos, rimos, cantámos, saboreámos, 
enfim houve uma profunda partilha de vivências, memórias, 
pensamentos, frustrações, alegrias, tristezas …Tudo à volta daquela 
aldeia que nos marcou no passado e nos tornou no que somos hoje. 
Aquela aldeia que nos viu nascer, crescer, aprender, trabalhar, enfim 
viver! Até ao dia em que a vida nos obrigou a fazer escolhas duras, mas 
necessárias, uns para seguir aqueles sonhos de criança, outros para 
poder sobreviver. 

Aquela aldeia que guardamos no coração deixa de ser a mesma, 
no dia em que decidimos partir, para não voltar. Nesse dia, ela ficou 
certamente mais pobre. Quanto mais o tempo passa, cresce a saudade 
e a vontade de voltar atrás reviver outra vez, aqueles momentos 
simples, inocentes, mágicos.

Como se de ontem se tratasse, tenho na minha mente ainda 
memórias, destes lugares que tantas alegrias nos causaram. A vinda 
da eletricidade, da televisão, de um circo, das fogueiras de S. João, 
das festas, do Natal, da neve, etc.

Depois de tudo o que foi vivido ali na Nossa Aldeia, também este 
cantinho mudou.

Ao lado da casa de meus pais existia um olmo, árvore frondosa pois 
alimentava-se de uma fonte de água que ali passava, e que se falasse 
tinha muitas histórias a contar.

Esta árvore existia mesmo junto à taberna do Ti Zé Neto, sitio onde 
se reuniam os homens no final do dia de trabalho, pois era o único 
passatempo que existia. Muitos deles atavam o burro ao olmo pois 

vinham diretamente do 
campo, e lá iam afogar 
as mágoas.

Debaixo daquela 
arvore existia um 
banco em pedra para 
as pessoas que ali 
passavam já cansadas, 
que se sentavam para 
descansar à sombra da 
mesma e também para 
nós brincarmos.

Muitas corridas, jogos de 
bola, do prego, da “chona” e muita cantiga à mistura fizeram-nos 
felizes. Por outro lado à noite era o sítio de espera: mulheres encostadas 
à árvore e chamando pelos maridos para não beberem mais. Eles 
gritavam para elas irem embora, pois eram motivo de escárnio na 
taberna, mas elas não arredavam pé. No final entre o deve e o haver, 
as mulheres perdiam sempre, pois iam a toque de caixa para casa.

O tempo foi passando, a Ti Maria Rosa e o Ti Zé Neto partiram e as 
raízes do olmo entraram à vontade dentro da casa deles, tendo sido 
necessário cortá-lo. 

Hoje olhamos, recordamos aqueles momentos, e parece-nos ainda 
sentir a frescura daquela sombra. Como disse o meu irmão Joaquim, 
“ainda hoje estaciono o carro à sombra do olmo.

Mas é sempre refrescante voltar à Nossa Aldeia.

Cartas de longe

Gosto desta Terra > Maria Rosa Igreja AbreuO OLMO
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Maria Vega
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F oi no passado dia 19 de maio que a 
Castanheira abraçou mais uma atividade 

organizada pela AJAC, desta vez num dia dedicado 
à saúde e bem-estar.

O “Dia da Saúde” surgiu integrado na temática 
“Maio, mês do Coração” com o intuito de sensibilizar 
a população a adotar hábitos de vida mais saudáveis, 
realçando a importância da alimentação como fator 
de risco para o desenvolvimento de doenças e para 
a importância da prática regular do exercício físico. 
Esta atividade foi elaborada em parceria com a 
equipa “Antioxidantes” da Liga Portuguesa contra o 
Cancro, sendo que toda a receita angariada (212,80 
€) reverteu na totalidade a favor da Liga.

Este dia ficou marcado pela caminhada à 
descoberta das sepulturas romanas, almoço-
convívio, ação de sensibilização “alimentação e 
saúde” e vários rastreios de patologia oral, tensão 
arterial e glicemia.

A todos os participantes, em especial aos 
nossos queridos amigos da ASTA, o nosso sincero 
obrigado! A gente da Castanheira provou uma vez 
mais ser gente rija e cheia de saúde!

> Alexandra Marques

> Tiago Gomes

> Joaquim Igreja

Balanço do Dia da Saúde POPULAÇÃO
PARTICIPOU

O Lar do Centro Social Paroquial de Nossa 
Senhora da Conceição da Castanheira já 

abriu e encontra-se em funcionamento. Ninguém 
que conheça a Castanheira se sente indiferente 
perante as alterações do Largo do Outão, o palco, os 
estacionamentos, o edifício do Lar,… Mas como será 
daqui para a frente?

Todos concordam que o Largo está bastante 
mais amplo e aberto, tem estacionamentos novos e 
delimitados. Com certeza que ao nível de movimento 
este centro da aldeia irá ter um rejuvenescimento 
devido às visitas dos familiares aos idosos. 

Mas o Largo do Outão também é conhecido como 
sendo o largo das festas: como será daqui para a 
frente? Quanto à questão de espaço para atuações, 
visto que o tradicional e atarracado palco foi destruído, 
isso não constitui qualquer problema pois o que não 
falta quer no largo quer na avenida é espaço, e além 
do mais já tem vindo a ser hábito montar-se um palco 
móvel que garante melhores condições. Mas o que 
poderá constituir um problema é o facto de as festas 
se prolongarem pela noite e o ruído ser excessivo para 
o repouso dos idosos. No entanto, a solução poderá 
passar pela deslocalização do recinto de festas, não 
para muito longe, mas por exemplo para o centro da 
avenida. Mas nem este facto constituirá um verdadeiro 
problema, pois o lar encontra-se preparado com o 
devido isolamento sonoro.

Contudo não se pode deixar de referir que o Largo 
do Outão é o centro da aldeia, que é a “sala de vsitas” 
da povoação e portanto deve ser preservado e ter 
uma especial atenção quer ao nível de equipamentos 
urbanos quer ao nível de monumentos que aí se 
encontrem. Refiro-me ao cruzeiro que agora está sem 
cruz, mas esperemos que em breve esta seja reposta 
no seu sítio após o seu alinhamento, para podermos 
chamar cruzeiro ao cruzeiro!

O Largo do Outão
DEPOIS DO LAR

ESCOLA E JARDIM 
COM BOAS PERSPETIVAS
ESCOLA ABRE COM 15 CRIANÇAS

A Escola do 1ºCiclo da Castanheira reabriu este ano com 10 alunos do 1º Ciclo 
e 5 no Jardim de Infância. As nuvens negras que nos últimos anos ameaçavam a 
nossa escola com a possibilidade de fecho parecem agora mais distantes dada a 
menor pressão para fecho de escolas do 1º Ciclo. Desde que o número de alunos 
se mantenha ou fique próximo deste patamar, parece haver boas condições para a 
continuidade. É isto o que pensa aliás o Presidente da Junta da Castanheira, Leonel 
Abadesso, que nos referiu que as condições em termos de instalações, aquecimento 
central e cantina são tão boas que seria quase impensável acabar com a escola. A 
Escola, através da Junta, oferece aliás as refeições às crianças, permitindo assim que 
os pais fiquem muito mais descansados durante o dia. 

A professora do 1º Ciclo é este ano Justina Monteiro Pereira e a educadora 
de infância Elsa Bandarra, contando ainda a Escola com as funcionárias Sandra 
Esteves e Paula Videira. A funcionária da Junta, Susana Ferreira, encarrega-se do 
almoço das crianças.



S ão raros os irmãos que se casam no mesmo dia mas 
desta vez ocorreu. Maria de Lurdes Teixeira e António 

Teixeira casaram no mesmo dia. E os dois noivos recém-casados 
resolveram juntar a rapaziada do casamento e fazer esta foto a 
18 de maio de 1968, há 44 anos. Os dois noivos são os da fila de 
baixo, o segundo, António Gonçalves Ferreira (que casou com 
Mª de Lurdes Teixeira) e o terceiro da fila, António Teixeira (que 
casou com Margarida Martins). 

Eis aqueles que conseguimos reconhecer (obrigado a todos 
os que nos ajudaram):

Na fila de baixo, da esquerda para a direita: José “Caixa”, 
António Ferreira, António Teixeira, Manuel Martins, António Dinis 
Teixeira (filho da ti Maria Inácia). Na segunda fila, no mesmo 
sentido: Albino Martins, Vítor Dinis Teixeira, António Dinis 
Teixeira (filho do ti Albino Teixeira), Manuel Alberto Teixeira, José 
Agostinho Lopes (Zé “Catrina”). Na 3ª fila, a partir da esquerda: 
António Brás (“Regadinha”), Desconhecido, Desconhecido, José 
Moita, António Júlio Marques. Os dois lá em cima são à esquerda 
Paulino Teixeira, à direita Manuel Miguel (ou José Tomé?).

> Joaquim Igreja
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> Joaquim Igreja

Fotos do facebook

L ocalizado na freguesia e concelho de Ferreira do Zêzere, 
pensa-se que o lugar da Castanheira tomou o nome de uma 

das espécies que, até finais do século XIX e início do século XX, 
predominavam nas margens do Zêzere. Dizem alguns autores que 
nesta localidade terá existido um Mosteiro cujos vestígios porém 
não são conhecidos da geração atual habituada a frequentar 
hodiernamente este paradisíaco lugar famoso pelas suas belas 
paisagens, piscinas fluviais e unidades hoteleiras de excelência.

Com efeito, a Castanheira ganhou desde a década de 70 do século 
passado o epíteto de Lago Azul e hoje, a um mesmo lugar, servem 
duas designações toponímicas.

Para estudo do topónimo recomendamos o estudo da espécie 
e o seu quase desaparecimento em diversos pontos do país fruto 
da popularmente conhecida por “doença da tinta” ou “cancro do 
castanheiro”. No caso particular desta indústria na nossa região 
chegaram aos nossos dias notícias dos “Zorros”, conjuntos de 
troncos de madeira de castanho que transportados pela corrente de 
um Zêzere anterior à barragem chegavam às grandes carpintarias da 
Praia do Ribatejo, muitas das quais propriedade de industriais naturais 
do nosso concelho como foram os Senhores Manuel António Mónica, 
Tomás da Cruz ou Abílio Alcobia Granja.

Presentemente no lugar da Castanheira, a par das unidades de 
restauração e alojamento atrás mencionadas, destacam-se sobretudo 
segundas ou terceiras habitações de famílias residentes na maior 
parte dos casos na região da grande Lisboa e um clube náutico com 
o respetivo ancoradouro e posto de abastecimento de combustível 
para embarcações.

> Paulo Alcobia Neves 

Figuras PADRE JOSÉ PROENÇA DA FONSECA

O Padre José Proença da 
Fonseca foi pároco da 

Castanheira durante doze anos, 
tendo falecido no Hospital de 
Braga a 25 de agosto de 1977. O 
funeral decorreu dois dias depois 
no cemitério da Castanheira, 
onde quis ser sepultado. 

José Proença da Fonseca 
nasceu no Teixoso (Covilhã) a 
14 de setembro de 1919 e foi 
ordenado padre aos 22 anos em 

16 de agosto de 1942, em plena 
guerra mundial. Exerceu desde 

essa data as funções de pároco, 
tendo começado nessa função nos 

primeiros anos em Travancinha, Santa 
Eulália, Carragosela e Sameice (Seia). A partir de 1948 é deslocado 
pelo bispo da Guarda para Águas Belas, Lomba, Vale Mourisco 
e Penalobo e foi nesta zona que mais tempo permaneceu a 
paroquiar, até 1965. Em 17 de setembro de 1965 dá-se a entrada 
na paróquia da Castanheira e aqui esteve doze anos, sucedendo 
ao padre Amadeu José Marques, entretanto transferido para Alcaria 
(Fundão).

Quando se pergunta às pessoas da Castanheira a sua impressão 
sobre o trabalho do padre Proença as opiniões dividem-se entre os 
apoiantes, os neutros e os frontalmente contra. Mas o mesmo já se 
havia passado com o pároco anterior, sendo normal nesta paróquia 
as fações arregimentadas entre tendências e cumplicidades 
diferentes. A arregimentação fazia-se muito por famílias mas a 
aldeia mantinha-se viva nesta rivalidade saudável. No entanto 
uma das marcas que muitos castanheirenses não desculpam ao 
Padre Proença foi a execução de obras na Igreja paroquial sem 
uma auscultação apropriada e, verifica-se hoje, sem as cautelas 
que uma igreja exigia. O derrube dos altares laterais em talha nunca 
foi bem explicado ao povo e ainda hoje não é entendido. Como 
ponto positivo alguns focam a influência tida no encaminhamento 
dos miúdos de 10 anos para os seminários onde fizeram estudos 
e a partir do qual construíram mais tarde um futuro profissional 
qualificado. O autor destas linhas ainda se lembra de quando o 
Padre Proença se deslocava ao “curral” das senhoras professoras, 
onde os alunos estudavam após o período de aulas, a indagar de 
quem teria melhores capacidades para seguir estudos. 

A imagem na foto é da campa do Padre Proença no nosso 
cemitério. Também a sua mãe, que acompanhara o Padre Proença 
em 1965, aqui está sepultada. A sua irmã, Lucinda, que veio 
também para a Castanheira com o Padre Proença, continua a 
residir na nossa aldeia.

UMA BELA PRAIA FLUVIAL

LUGAR DA CASTANHEIRA, FERREIRA DO ZÊZERE
Castanheiras por todo o lado



António Pereira dos Santos 25 / JAN (Rabaça)

Maria Teresa Diniz Teixeira 23 / FEV

Maria da Conceição Pires 18 / FEV

Maria Augusta Saraiva Martins 19 / FEV 

Maria Adozinda Moita Marques 21/ FEV 

Maria José Diniz Abadesso 03 / MAR

Genoveva Victoria dos Santos 19 / MAR (Porto Mourisco)

Maria Alcina dos Santos Diniz 01 / ABR

Maria Julieta Fortunato Rebelo 15 / ABR

Ilda Marques Gonçalves Carreira 21 / ABR

Maria do Céu Miguel Lino 22 / ABR

Inácia Diniz Pires 30 / MAI

Maria Isabel Gonçalves Marques 01 / JUN

Luísa Balbina Pinto Badana 08 / JUN (Porto Mourisco)

Maria Antonita Gonçalves Marques 18 / JUN

Maria Odete de Jesus Fortunato 24 / JUN

Maria Gorete Teixeira Pereira 25 / JUN

Maria José Marques Terras 22 / JUL (Porto Mourisco)

Alcides Diniz Lucas 27 / JUL

Agostinho Martinho Diniz 03 / AGO

Ana Maria da Purificação Monteiro Marques 08 / AGO

Maria Alcina Gonçalves Batista 12 / AGO (Rabaça)

Joaquim Moita Martins 08 / SET

Maria da Conceição Alexandre Diniz 19 / SET

Maria Adelaide Diniz Pereira 07 / OUT

Felisbela Terras Alexandre 17 / OUT

Maria Gabriela Terras Gonçalves 29 / OUT (Porto Mourisco)

Maria Delfina Pereira Órfão 01 / DEZ
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>  Informação cedida pela Igreja Paroquial, segundo o livro de batismos 
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paroquiacastanheira.blogspot.pt
O blogue da paróquia

Considerando a comunicação pela Internet como 
estratégica nos tempos atuais, o Padre Ângelo Martins, pároco 
da Castanheira e arcipreste do Rochoso, a que a paróquia 
pertence, tem desenvolvido blogues paroquiais para divulgar 
a mensagem cristã e aproximar-se mais dos paroquianos. 
Deste modo, quem visitasse o blogue paroquiacastanheira.
blogspot.pt a 8 de setembro depararia em primeiro lugar 
com uma proposta de reflexão para este mês: “Escutai-me e 
procurai compreender”, citando palavras de Jesus. 

Em agosto o blogue tinha estado parado mas os anteriores 
posts tinham incidido nomeadamente sobre a ordenação 
episcopal do Padre António Moiteiro Ramos, com uma 
mensagem do Bispo da Guarda e um apelo à Vigília de oração 
de 1 de agosto no Rochoso e à cerimónia de ordenação a 12 
de agosto. Outros temas foram o convite à participação na 
peregrinação a Fátima do Arciprestado do Rochoso a 22 e 23 
de agosto, a Festa da Catequese e o Encontro Intergeracional 
em Figueira de Castelo Rodrigo. Pelo meio ficam também 
informações relativas à abertura do novo Lar da Castanheira. 

Nos links que o blogue faculta, de salientar os relativos 
aos sites e blogues da Castanheira e aos outros blogues 
paroquiais do arciprestado, construídos de maneira idêntica. 
Pode também aqui consultar a Bíblia online. Que tal uma 
visitinha?

> Joaquim Igreja

CASAMENTO DE:
Sofia Alexandra Teixeira Igreja
e Eurico do Cabo Igreja.
Batizado de Christopher Teixeira 
Igreja
Dia 11/08/2012 no Parque das 
Nações, Lisboa.

CASAMENTO DE:
Tânia Patricia Pinheiro Miguel 
Nunes e EMiguel Ângelo Rosário 
Pereira Nunes.
Dia 23/06/2012 na Igreja Paroquial
da Castanheira.

CASAMENTO DE: 
Alexandra Marques e Pedro Farias.
Dia 21/07/2012 na Igreja Paroquial
da Castanheira.

CASAMENTO DE: 
Sandrina Miguel e Fábio Pereira.
Dia 12/05/2012 na Igreja Paroquial 
da Castanheira.

>  *Informação cedida pela Igreja Paroquial

    Obitos*
Palmira Dinis Gonçalves - 29/03/2012
Maria Marques Dinis - 08/06/2012
António Saraiva - 22/07/2012

Castanheiras por todo o lado



Miquelina Marques Abadesso     10 €
Antónia Gonçalves Martins     40 €
Anónimo     20 €
Rui Manuel Marques Teixeira     50 € 
José Tomé Abadesso     30 €
Rui Manuel Almeida Costa     50 €
Emanuel Pereira Saraiva     40 €
Maria do Nascimento Pereira Bráz     40 €
Maria da Conceição Miguel Pereira     20 €

Anónimo      20 €
Maria Pina     10 €
Maria Vitória Alexandre Terras      10 €
José Villanueva     50 €
José Marques Abadesso      50 €

É com muito orgulho e até 
com uma certa supremacia 
castanheirense que não me 
canso de divulgar que apesar 
de atravessarmos tempos 
difíceis onde reina a crise e a 
austeridade, nasceu na nossa 
pequena aldeia uma grande 
obra de caráter social: o Lar de 
Nossa Senhora da Conceição.

Esta obra representa na atualidade “a menina 
dos olhos” de todos os castanheirenses. Após 
tantos anos de espera, finalmente conseguimos 
criar o lar dos nosso velhinhos para que possam 
finalmente desfrutar da companhia mútua uns dos 
outros e envelhecer sorridentes ao lado de “caras 
familiares” e pessoas amigas.

São este tipo de arquiteturas de afetos que 
permitem contrariar resultados de estudos que 
indicam que 40% dos Portugueses com mais 
de 65 anos passam oito ou mais horas sozinhos. 
Arrepio-me só de pensar que há solidão na 
velhice! Afinal de contas, tudo o que sabemos, 
toda a nossa cultura, todas as nossas tradições, 
toda a nossa herança e tudo o que somos hoje 
devemos aos nossos antepassados. A maneira 
como atualmente tratamos os nossos velhinhos é 
o espelho da ingratidão e do egoísmo dos nossos 
tempos. Como pode haver filhos que despejam 
os pais nos hospitais para poderem ir de férias?! 
Mas, como diz o ditado, filho és, pai serás, assim 
como o fizeres assim o acharás…

Espero sinceramente que a construção do novo 
lar seja uma oportunidade para todos os nossos 
idosos viverem e envelhecerem com dignidade.

Resta agora encher esta infra-estrutura de 
pessoas e afetos e fazer desta obra um exemplo 
de alegria e vivacidade.

Agradeço desde já a todos os castanheirenses 
que generosamente contribuíram para a 
construção desta obra e em especial ao Sr. Padre 
Ângelo e à Dra. Liliana pelo excelente trabalho 
que têm vindo a desenvolver.

Vamos fazer deste projeto o nosso lar, doce lar!

por habitantes de aldeias vizinhas.
As entradas no Espaço mantiveram-

se como nos anos anteriores: não 
sócios pagaram 2 €; sócios com 
quota do presente ano regularizada, 
tiveram entrada livre. E as novidades 
foram  mais que muitas: além dos 
guarda-sóis para os dias em que os 
raios eram mais fortes, também houve 
espreguiçadeiras. O acesso a este 
equipamento teve custo reduzido, mas 
foi o custo que nos permitiu mantê-
lo em bom estado de utilização e 
conservação.

As atividades também marcaram a 
época balnear no Espaço Aquático, 
principalmente as aulas de Zumba que 
parece terem vindo para ficar: desporto 
aliado à música e, no nosso caso, a um 
espaço agradável e acolhedor.

O Espaco encerrou a 2 de setembro 
e totalizou mais de três mil entradas, 
46% das mesmas por não sócios. 

A manutenção de um espaço destes 
não requer apenas boa vontade, 
também requer recursos e o zelo de 
cada utilizador, tratando dele como 
sendo seu. Agradecemos a vossa visita 
este Verão e a preocupação em manter 
este nosso e vosso espaço digno de 
ser frequentado por todos os sócios.

ESPAÇO AQUÁTICO
Abriu portas este ano em 30 de junho e 

fez as delícias dos castanheirenses e não 
só, pois cada vez mais somos visitados 

Verão significa sempre Festas e fes-
tas são sinónimo de mais atuações da 
Fanfarra Sacabuxa. Em Agosto, foram 
duas: no Fundão (Festival Cale 2012) 
dia 10 e em Pousade (Festas de S. Se-
bastião) dia 11. Em 6 Julho rumaram a 
Monção, Viana do Castelo, para partici-
par na Festa do Alvarinho. No entanto, 
há atuações que já são tradição, como 
é o caso do FestiVales, em Vales do Rio, 
que este ano ocorreu a 19 de Maio.

Nas últimas atuações a Fanfarra tem 
apresentado temas novos que certa-
mente trazem outra dinâmica e motiva-
ção aos seus elementos e a quem os 
ouve.

Apesar do 10.º aniversário da Fan-
farra ter ocorrido no passado dia 4 de 
Agosto, a data não foi devidamente ce-
lebrada por falta de disponibilidade dos 
seus elementos. Contudo, é uma data 
histórica e desejamos que se multipli-
que continuamente.

Aos fãs informamos que continuamos 
a dispor de T-Shirts da Fanfarra Saca-
buxa, uma original forma de divulgação.

A Vista de TodosNOTÍCIAS DA
Lar, doce lar... > Alexandra Marques> Marlene Gonçalves
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Esta edição teve o custo total de 700 €.

FANFARRA SACABUXA

> 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. 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?

Com o Apoio de

A AJAC terá novas eleições em breve e 
antecipadamente informamos que a presente Direção não tenciona recandidatar-
se. Os interessados deverão apresentar listas quando o Senhor Presidente da 
Mesa da Assembleia convocar a Assembleia para o efeito. Mais informamos que 
as atividades garantidas pela AJAC (entre elas o Castanheira Jovem e a Fanfarra 
Sacabuxa e Piscinas) cessarão caso não haja nova Direção. > A Direcção da AJAC


