
Tem 53 anos de idade, reside em Castelo Branco e é professor 
no Agrupamento de Escolas Faria de Vasconcelos, na mesma 
cidade. Tem dois filhos, o Guilherme, de 14 anos, no 9º ano e o 
Rodrigo, de 19 anos, no 12º ano, este na Escola Metropolitana 
de Lisboa, ambos ligados à aprendizagem da música, o primeiro 
como violinista e o segundo como violoncelista. Já andou na vida 
autárquica como Presidente de Junta de Sarnadas do Ródão 
em dois mandatos e desde cedo a mão lhe fugiu para as artes, 
pintando nas horas vagas. Estão a ver as pinturas murais da 
Capela do Senhor dos Passos?  Entrevista na página 4.
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Entrevista

Associação da Juventude Activa da Castanheira Facebook.com/Ajacastanheira

12 anos de vida da aldeia
Boletim CASTANHEIRA JOVEM

Manuel Jerónimo Marques

É a altura de fazer um balanço das edições 1 a 37. Foram 12 anos em que o Castanheira Jovem acompanhou os altos e baixos da 
nossa aldeia.

Gagos e Pousade deixam de ser freguesias
Os nossos vizinhos de Gagos e Pousade já não terão 
autonomia administrativa nas próximas eleições. Gagos 
juntou-se a S. Pedro do Jarmelo, Pousade a Albardo. A 
Junta da Castanheira convidou as duas freguesias a uni-
rem-se a nós, mas Gagos e Pousade preferiram outros 
casamentos. 

Reforma autárquica

 > Página 3 e 5.



D ificilmente melhor palavra existiria 
para a situação atual da Castanheira 

que a palavra “cerco”. Há anos que 
estamos assediados pelo fecho da escola 
do 1º Ciclo, que ano após ano tem sido 
evitado. A criação do Centro Escolar da 
Sequeira mais condições vem criar para as 
pessoas se instalarem e às suas crianças 
fora das aldeias sem economia. Estará por 
pouco. Pínzio, ao nosso lado, foi ganhando 
alguma solidez pela proximidade da 
estrada internacional, mantendo o 
mercado mensal, os restaurantes e 
os correios, enquanto a nossa terra ia 
perdendo importância e população, com 
dificuldade de criar estruturas económicas 
que atraíssem visitantes. A própria luz 
lançada pela criação de um Lar ajuda 
também a perceber que a concorrência 
na área social é muita e que os lares 
cresceram à volta como cogumelos: Pínzio, 
Peva, Rochoso, Cerdeira, Guarda-Gare, 
Menoita, Freixedas, Manigoto, Aldeia de 
S. Sebastião, Santana d’Azinha, Adão, e 
muitos outros, todos a poucos quilómetros. 
Oxalá todos sejam poucos. Seria bom sinal 
para nós.

Agora o cerco vem de Pousade e 
Gagos que perdem a sua autonomia 
administrativa, passando a depender 
de Albardo e Jarmelo. Nada que não se 
esperasse mas que 
constitui um sinal 
de impotência 
mais claro que 
um clarão. Como 
se estivéssemos 
numa escada em 
plano indicado e 
nos agarrássemos 
desesperadamente 
ao corrimão da 
escada que se vai 
inclinando e está 
quase na vertical, 
ou como se se abrissem crateras ao nosso 
lado e a nossa terra estivesse mais instável. 
E ainda por cima quando se poderia 
pensar que elas se ligariam a nós, ocorreu 
que a sua vontade foi outra. 

Para além do aspeto da humilhação de 
uma freguesia que deixa de ser autónoma, a 
união das freguesias, formando autarquias 
um pouco maiores que abrangessem 
parcelas de território significativas, poderia 
ser uma boa alavanca de desenvolvimento 
se ela concretizasse projetos comuns, 
já que os problemas de mobilidade não 

se colocam atualmente. As autarquias 
poderiam ser maiores e ganhar força, 
variedade de população e grupos sociais, 
para além de porem a falar mais gente 

entre si no âmbito 
económico, trazendo 
também mais recursos 
e pensando uma 
região a uma escala 
maior. Isto no papel. 
O problema é que, 
vivendo um período 
de vacas magras, o 
contexto é mesmo o 
pior para operar esse 
desenvolvimento do 
interior, tanto mais 
que as nossas aldeias 

despovoadas são o interior do interior. Isto 
é, sem um olhar nacional, que incline o país 
de novo fazendo escorregar a população 
e os projetos de novo para as cidades 
médias do interior, não virão recursos para 
as aldeias pequenas do interior. É um 
sistema de escalões. Se a Guarda, Pinhel, 
Gouveia ou Trancoso se queixam, que 
dirão as suas pequenas localidades? Com 
populações superenvelhecidas, limitam-se 
praticamente a aceitar a morte anunciada.

Nada a fazer? Só chorar? Ao menos 
chorar. Porque quem não chora não mama. 
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O CERCO Crónicas

> Joaquim Igreja 
  joaquim.igreja@gmail.com

do outonoAs cores
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P ousade e Gagos desaparecem como freguesias 
autónomas

As nossas vizinhas Pousade e Gagos terão nova 
vida autárquica a partir de dezembro de 2013. Se 
o novo mapa autárquico se concretizar, conforme 
decisão da Assembleia Municipal da Guarda, estas 
freguesias passam a ligar-se respetivamente a Albardo 
e S. Pedro do Jarmelo, passando a sede da Junta a 
ser em Albardo e no Jarmelo. Aos Gagos ligam-nos 
relações de vizinhança fortificadas pelas feiras dos dias 
6, que durante muitos anos foram permitindo as trocas 
económicas nomeadamente com o negócio do gado, 
da fiação e tecelagem e dos utensílios agrícolas, tendo 
também favorecido alguns casamentos. Era um salto, ia-
se a pé pela estrada das Cabeças. Desaparece agora 
como freguesia. Pousade, embora só a 5 quilómetros, 
teve sempre alguma distância relativamente a nós, 
nunca houve tanto relacionamento económico. No tempo 
da Telescola, as crianças de Pousade vinham para aqui 
mas não se chegou a criar muita cumplicidade, a não 
ser nos bailes de um lado e de outro. Tendo perdido 
muita população nos últimos anos, chegou agora ao 
ponto de ter de constituir uma freguesia agregada com 
Albardo, perdendo também a sede da Junta para esta 
localidade. Gagos aparece no Censo de 2011 com 
127 habitantes e Pousade com 118. Como termo de 
comparação a Castanheira aparece com 345. 

As duas freguesias continuam a ter autonomia como 

unidade administrativa mas sem 
a exercerem separadamente. 
Assim, as freguesias em 
termos económicos e fiscais 
continuarão a ser os Gagos 
e Pousade, mas sem órgãos 
autárquicos próprios. A presente 
reforma administrativa, que 
impõe o desaparecimento de 
cerca de um milhar de freguesias 
que tenham menos de 150 
habitantes, levou no concelho da 
Guarda à constituição de uma 

Comissão que no âmbito da Assembleia Municipal, levou a este órgão uma 
proposta que cumprisse os requisitos da lei. Assim, chegou-se às seguintes 
agregações, para além das duas já citadas: S. Vicente, Sé e S. Miguel 
da Guarda agregam formando a freguesia da Guarda; Adão e Carvalhal 
Meão agregam tendo sede no Adão; Gonçalo e Seixo Amarelo agregam 
em Gonçalo; S. Miguel do Jarmelo e Ribeira dos Carinhos agregam em 
S. Miguel; Rocamondo e Avelãs de Ambom terão sede em Rocamonde; 
Trinta e Corujeira terão sede nos Trinta; Mizarela, Pero Soares e Vila Soeiro 
agregarão na Mizarela; Rochoso e Monte Margarida no Rochoso. Perdem-
se assim 12 freguesias (2 urbanas e 10 rurais), ficando o nosso concelho 
com 43 no total. 

Passam assim a designar-se as novas freguesias “Jarmelo S. Pedro” e 
“União das Freguesias de Pousade e Albardo”. Oxalá as novas freguesias 
possam ter uma vida autárquica participada e em que as aspirações das 
suas populações continuem a ser representadas.

> Joaquim Igreja

Mudanças Pousade e Gagos perdem Juntas

Como reage à agregação da freguesia 
dos Gagos a S. Pedro do Jarmelo?

A freguesia de Gagos reage com naturali-
dade a esta agregação, uma vez que somos 
obrigados a ser agregados por uma da fregue-
sias que fizessem confinação com o nosso li-
mite. Foi da vontade das povoações de Gagos 
e Monteiros que fôssemos para o Jarmelo São 
Pedro tendo já laços eclesiásticos com São Pe-
dro e tendo em conta que em tempos antigos 
já pertencíamos a esta freguesia.

Esta agregação traz algumas consequên-
cias à aldeia?

Na nossa maneira de ver não deve trazer, 
mas tudo depende do executivo que fique na 
freguesia. Esperemos que seja gente de bem e 
conscienciosa, tratando todos os aldeamentos 
de maneira igual.

Sente que há descontentamento na po-
pulação? Como acha que a população está 
a sentir a mudança?

A população encontra-se dividida, mas nada 
podemos fazer, uma vez que foi uma imposi-
ção do governo.

Acha que pode ser positiva a agregação 
de freguesias pequenas? Que vantagens 
poderá trazer?

Não, a agregação não é positiva porque per-
de-se a identidade. Não vejo que traga qual-
quer tipo de vantagem.

Os Gagos terão a presença periódica dos 
elementos da Junta para os serviços que o 
público necessitar?

Sim, foi elaborado um memorando de enten-
dimento entre os Gagos e São Pedro do Jar-
melo, onde houve o compromisso de abertura 
da sede de freguesia uma vez por semana, tal 
como é feito presentemente.

A Associação das Juntas do Jarmelo 
poderia ser o núcleo de uma autarquia de 
tamanho médio? Esta solução poderia ser 
mais útil?

Sim, uma vez que a dimensão era muito 
maior, teria de haver gente a tempo inteiro e as-
sim poderia resolver os problemas dos habitan-

tes e das freguesias que a esta associação 
pertencem.

Que avaliação faz da atividade desta 
Associação?

A avaliação é negativa uma vez que nun-
ca funcionou e não houve qualquer tipo de 
benefícios através da associação.

Qual a população atual dos Gagos e 
dos Monteiros? Tem havido nascimen-
tos? Há alunos na escola? Em que loca-
lidade?

A população atual da freguesia é de 120 
pessoas.  Houve um nascimento nos Mon-
teiros este ano. Como é do vosso conheci-
mento, as crianças dos Gagos ajudaram 
a que a escola da Castanheira se tenha 
mantido aberta. Entre o jardim de infância e 
a escola, 4 a 5 é o numero que diariamente 
se desloca para a Castanheira.

A Castanheira manteve conversações 
convosco para se ligarem à freguesia da 
Castanheira?

Sim, houve conversações com a Casta-
nheira, mas a freguesia de Gagos realizou 
um plenário para que as pessoas decidissem 
através de votação  para qual das freguesias 
quereriam ir (Castanheira ou Jarmelo), tendo 
sido escolhido o Jarmelo por maioria.

Não vejo vantagens
nesta reforma

ANTÓNIO SANTOS, ATUAL PRESIDENTE DA JUNTA
DE FREGUESIA DOS GAGOS AO CASTANHEIRA JOVEM:

> A opinião do presidente da Junta 
da Castanheira - página 5.



Castanheira Jovem:Qual a sua atividade profissional atual?
Manuel Jerónimo Marques: Neste momento, exerço a minha 

atividade profissional no Agrupamento de Escolas Faria de Vas-
concelos em Castelo Branco, onde sou professor do 8º ano de 
escolaridade, e na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
em Risco de Castelo Branco (CPCJR) com a função de Professor-
-Tutor para o abandono escolar. Este é verdadeiramente o meu 
grande desafio atual: diligenciar no sentido de prevenir o absentis-
mo e o abandono escolar, o que implica a minha deslocação aos 
7 Agrupamentos de Escolas do concelho de Castelo Branco, bem 
como às escolas profissionais privadas.

Neste âmbito posso dizer que o alargamento da escolaridade 
obrigatória até ao 12º ano ou até aos 18 anos de idade trouxe no-
vos problemas, e graves, às escolas públicas e privadas, quer 
pela ausência de oferta formativa variada quer pelas fracas expe-
tativas que os jovens depositam na sua formação face ao mercado 
de emprego quer pela desagregação cada vez mais acentuada 
das famílias. Temos ainda a questão cultural e étnica, que não é 
de menosprezar. A título exemplificativo refiro aqui a comunidade 
cigana que a partir dos 15 anos se recusa a frequentar o ensino. A 
lei é clara: quando os jovens não cumprem com o dever de assi-
duidade estipulado no Estatuto do Aluno deverá ser dado conhe-
cimento à CPCJR que abre processo e implementa uma medida. 
Caso se verifique o incumprimento do Acordo de Promoção e Pro-
teção no âmbito da intervenção da CPCJR, o processo deverá ser 
remetido para o Ministério Público. Se as medidas sancionatórias 
previstas no Estatuto do Aluno fossem mais contundentes, muitos 
alunos e muitos pais teriam outra postura face à escola e parte do 
problema estaria resolvido. As escolas são confrontadas com tal 
burocracia que a sua ação quase não produz efeitos.

Dada a conjuntura que o país atravessa, torna-se uma tarefa 
espinhosa incutir nos jovens e nas famílias que se chega mais fa-
cilmente a um emprego quando há estudo, empenho, trabalho e 
mais qualificação profissional.

CJ: Mantém a sua ligação à pintura? 
MJM: A minha relação com a pintura tem conhecido altos e bai-

xos. Porquê? Simplesmente porque tenho outros interesses igual-
mente cativantes e estimulantes. 

CJ: Por exemplo, a política?
MJM:  Por exemplo, ter sido Presidente da Junta de Freguesia 

de Sarnadas de Ródão durante 2 mandatos (já lá vão 7 anos), 
onde pus a minha criatividade ao serviço do património e da cul-

tura. Aí deixei a “minha marca” ao conceber e instalar diferentes 
tipos de estruturas com valor patrimonial. Hoje Sarnadas orgulha-
-se de ter um excelente Museu do Azeite e uma sede de Junta de 
Freguesia com todas as condições técnicas e com funcionários 
competentes.

Fui mandatário concelheiro de um candidato a presidente do 
PSD no último escrutínio, fora isso estou “retirado”, como diria José 
Maria Aznar. Estou desiludido, zangado mesmo com os políticos 
sem escrúpulos que arruínam o país e lançam as pessoas na mi-
séria. 

CJ: Voltando à pintura...
MJM: Tenho pintado umas coisitas, mas só para não perder o 

jeito e para passar para a tela as minhas emoções, a minha sen-
sibilidade estética. Gostaria um dia de retocar as pinturas que fiz 
na Capela do Senhor do Passos, pois estão a ficar descoloridas 
devido ao material em que assentam, que é cimento. Sempre que 
entro na Capela sinto que a intervenção é urgente.

CJ: Vem à Castanheira com regularidade? Que olhar leva 
dela a cada partida?

MJM: Vou com frequência à Castanheira, cerca de uma dúzia 
de vezes por ano, sobretudo para visitar os meus familiares. Gos-
taria de ir mais vezes, mas a vida não mo permite. As gentes, o 
património, as tradições, os lugares, exercem sobre mim um gran-
de fascínio. A Castanheira faz parte da minha identidade como 
ser humano e como cidadão. Ir à Castanheira é viver estados de 
alma em si contraditórios. Como Anteu, ao pisar a terra ganho no-
vas forças. É o encontro com a energia, com os sabores, com a 
robustez das pedras, com o espaço telúrico, com os nossos mitos 
ancestrais. Por outro lado, sinto nostalgia, revivo memórias, vem 
a saudade de tudo e de todos, e experimento também um forte 
sentimento de ausência e perda permanente.

CJ: E quanto à dinâmica local?
MJM: Fico muito feliz por haver jovens que se interessam pela 

terra (como eu me interessei quando era jovem) e que promovem 
atividades e dias festivos e gastronómicos tão cativantes. Conti-
nuem! Quando aí me desloco, não dispenso a leitura do Casta-
nheira Jovem. É uma forma de estar presente no pulsar da terra. 
Por isso, deixo aqui um abraço muito forte a todos os que têm 
tornado possível a edição do Castanheira Jovem. Bem hajam.
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Apesar do rigor que se abateu sobre tudo e que a 

todos quer tolher os movimentos, a AJAC continua 

com o seu trabalho. Os tempos atuais não permitem 

atividades com a exuberância de outros tempos, no 

entanto basta atentar para quem edita o boletim que 

tem entre mãos para comprovar que a associação (como 

muitos desejariam) não está inativa. Mas o que real-

mente importa, na minha opinião, e que vai além das 

pequenas tricas em fazer comparações entre planos 

de atividades ou saber se a AJAC organizou ou não 

determinada atividade, é a vontade que ainda existe 

em alguns e nas boas ideias que teimam (igualmente 

ao contrário do que muitos desejariam) em continuar 

a surgir.

Uma dessas boas ideias, concretizada através do 

Festival Sobressalto realizado no Verão de 2011, 

que para além de levar animação e muita gente à de-

sabitada Rua do Forno, materializada por espetácu-

los musicais e animação de rua, logrando uma grande 

afluência de visitantes das gentes da região e de 

grupos de jovens “festivaleiros”, demonstrou que 

com uma boa coordenação é possível conseguir a par-

ticipação de todos (AJAC, Junta de Freguesia, Cen-

tro de Dia, associações, mordomias, grupos de ami-

gos, etc.) para concretizar objetivos comuns. 

Um evento que marcou pela originalidade e pela di-

ferença. Se disser que é ambição dos organizadores, 

participantes e visitantes dar continuidade a esta 

atividade não estarei enganado. A oportunidade está 

criada. Agora basta aproveitar.

Novos contributos e participações seriam neces-

sários. Não é de desconsiderar a possibilidade, 

agora que o feriado do Corpo de Deus foi abolido, 

de as organizações da parte profana do programa da 

Festa do Senhor, da Festa da Nossa Senhora da Con-

ceição, da Feira Anual da Castanheira e do Festival 

Sobressalto se unirem e criarem um outro sobressal-

to na Castanheira. 

Isso sim, seria um verdadeiro e agradável sobres-

salto na Castanheira.

Os tempos de rigor oferecem-nos estas oportunida-

des de união. Aproveitemos. Não esperem que os ou-

tros façam e ainda vos beijem a mão por simplesmente 

aparecerem. 

Estamos dispostos e com vontade de assumir essa 

realização? Conseguimos partilhar responsabilida-

des e encargos? Teremos capacidade de envolver ou-

tras entidades neste projeto? 

Esperemos que os desagradáveis sobressaltos des-

tes tempos de rigor não nos tolham os movimentos. 

A VOZ DO SÓCIO 
Outro Sobressalto na Castanheira

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

> Vitor Gonçalves
Sócio número 6

Leonel Abadesso, presidente da Junta de Freguesia de Cas-
tanheira, revelou ao Castanheira Jovem que no período de 
estudo da situação de agregação de Pousade e dos Gagos, 
freguesias com menos de 150 habitantes, se colocou a hipó-
tese de as duas freguesias a desaparecer se juntarem à Cas-
tanheira. Para isso manteve conversações com as duas Juntas 
de forma a mostrar que ligadas à Castanheira teriam os seus 
interesses mais salvaguardados até porque se ligariam a uma 
freguesia maior e com mais infraestruturas (lar, piscinas, escola 
do 1º Ciclo). Infelizmente as Juntas optaram por outras alianças, 
juntando-se a localidades mais pequenas, a Albardo (no caso 
de Pousade) e a S. Pedro do Jarmelo (no caso dos Gagos). Nos 
Monteiros ainda chegou a correr um abaixo assinado de apoio à 
agregação à Castanheira mas nada pendeu depois em reunião 
de freguesia a maioria inclinou-se para S. Pedro do Jarmelo. 

Na conversa que mantivemos, Leonel Abadesso revelou estar 
pouco otimista com os resultados desta reforma administrativa, 
apenas desenvolvida por motivos económicos, para poupar uns 
poucos milhões de Euros, defendendo pelo contrário uma jun-
ção de municípios em municípios maiores. Também a junção 
de freguesias em freguesias maiores que depois pudessem 
ter quadro de pessoal e outros meios permitiriam outros voos, 
para além de juntarem pessoas mais qualificadas e de diferen-
tes áreas profissionais e empresariais. Ainda sondou as Juntas 
ligadas à Associação de Juntas do Jarmelo (Gagos, S. Miguel e 
S. Pedro do Jarmelo) para esta hipótese mas não se chegou a 
nenhum entendimento. Esta Associação é aliás a melhor prova 
de que os esforços de trabalho conjunto são muito difíceis. A 
Associação tinha recebido verba do Estado para a construção 
de uma sede e seu equipamento na Almeidinha (7.500 euros) 
mas nada foi avante e agora vai ser necessário devolver o di-
nheiro, havendo apenas de património uma retroescavadora. A 
Associação será dissolvida nos próximos tempos, com pouca 
obra feita.

Sua abetarda!
És um marrano, nunca te lavas.
Ah, seu cabrão dum raio.
És pior do que um cão!
Sua cadela aos cães!
Vai lá para a vaca da tua mãe…
Seu javardolas!
Tem sete vidas como os gatos.
És tão burro como o teu pai.
Seu cavalão, sai daí.
És teimoso que nem uma mula.
Quando nasceu, o cabelo parecia de uma rata da água. 
Bebes água que nem uma escrava-terra.
Estás gordo que nem um texugo.
Saíste-me uma boa raposa, uma boa zarga!
Pares filhos como os coelhos.
Pareces que andas a cantar de galo.
És uma mosca morta.
Era negro que nem um verdugo.
Caem que nem tordos.
Seu machoilão.
Saíste-me um melro…
Comes que nem um lobo.
Seu cara de carneiro mal morto…
És feio que nem um bode.
Come menos do que um pardal.

Leonel Abadesso quis agregar as 
duas freguesias à Castanheira

Agregação de Pousade e dos Gagos

LINGUAGEM DA CASTANHEIRA
Chamar nomes com animais

> Joaquim Igreja

> Recolha
  Joaquim Igreja
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> Marlene Gonçalves

Destacar os eventos com maior destaque nos primeiros 6 anos de 
Castanheira Jovem não foi difícil: o 1º Castanheira Jovem (Agosto 
de 2000) tem em destaque o 1º Festival de Cultura Tradicional da 
Castanheira, a que deram o nome de "O Oficio".  A seguir a este 
seguiram-se mais 6, anualmente em Agosto: 2° Festival "As Eiras", 
3° Festival "O Oficio" em 2002, 4° Festival "O Pão da Terra"e a partir 
do 5° e até ao último, o 7° (em 2006), todos foram designados de 
"Romances". 

Os primeiros centraram-se essencialmente em destacar os ofícios 
mais marcantes da Castanheira: os sapateiros, as tecedeiras, os 
carpinteiros. Nestes festivais, as tabernas antigas ganharam vida 
e o forno voltou a cozer pão. Os usos e costumes da aldeia eram 
retratados em pequenas oficinas que serviam de montra para 
relembrar os ofícios do antigamente. Também os Romances deram 
o mote aos festivais. Os Romances não eram mais que fragmentos 
dos cantares épicos, por vezes encenados e tendo sido aproveitados 
pela sociedade que os cantava como veículos de noticias e meios 
de distração e passatempo. 

Na Castanheira talvez se falarmos nos Pastorinhos, mais 
facilmente se entende o que é um Romance.

Ainda hoje se fala nos Festivais de Cultura da Castanheira e 
em particular no espetáculo "Entristecer: o Romance de Isabel, a 
linda". Foi para o primeiro festival dedicado aos Romances que 

Américo Rodrigues criou o texto para ser representado na 
Castanheira: "É um romance sobre a Castanheira. Um novo 
romance em terras de romances. Um romance que vai buscar 
a força vital à tradição. Um romance que lança um outro olhar 
sobre a aldeia, a memória dos dias, o passado que há no 
presente.“ Esta representação ocorreu em agosto de 2004 na 
Serralharia Monteiro com a participação de vários habitantes 
da Castanheira e da Fanfarra Sacabuxa.

O 6° Festival teve como cabeça de cartaz Vitorino, conhecido 
cantor de música tradicional portuguesa, cuja discografia 
inclui Romances. Foi um concerto de exceção para o músico 
mas um espetáculo único para os Castanheirenses.

Os Festivais de Cultura Popular

Eu cresci com a AJAC. Lembro-me vagamente de ouvir falar na 
sua constituição, de me pedirem os dados para ser sócia, de ir vendo 
o jornal – o Castanheira Jovem. Era quando visitava os meus pais na 
Alemanha que tinha oportunidade de o folhear. Porque apesar de 
estar mais perto da Castanheira que os meus pais, a tendência é, tal 
como hoje acontece, quem está mais perto não valoriza.

Do Castanheira Jovem da altura... uns temas interessavam mais 
que outros, claro. Naquela idade, as novidades, as Festas e o „quem 
casou“, era o que captava a atenção. O legado que esta ou aquela 
figura deixou ou os relatos de percursos pela aldeia eram textos que 
os meus olhos naquela época não percorriam. Mas em 12 anos os 
interesses mudam e querer conhecer melhor as minhas raízes e os 
valores que me transmitiram tornou-se num processo continuo de 
aprendizagem e absorção. O CJ teve essa capacidade. Quem o 
criou e coordenou sabia bem o que estava a fazer – deixar escrito e 
para perdurar as pequenas histórias da Castanheira.

Hoje li as primeiras edições pela primeira vez e absorvi cada 
palavra e cada conhecimento partilhado. Podem-se recordar os 
Festivais de Cultura, as Feiras de Enchidos, a Banda da Castanheira; 
conhecer os ofícios que marcaram a Castanheira e deixaram o 
seu cunho na nossa história: as tecedeiras, os sapateiros e os 
carpinteiros; os padres que nasceram ou partilharam a sua vocação 
por cá. O CJ tem explorado tantos temas que difícil é focar apenas 
um.

São as notícias de 4 meses compiladas num folhetim e o regressar 
ao passado de sorriso nos lábios enquanto o olhar extasiado anseia 
por ler a próxima linha. É este sentimento que, acredito, o CJ leva 
consigo e transmite a quem não está tão perto ou, mesmo estando, 
não tem ligação direta. E aos que estão é uma forma de reviver 
histórias.

(Para quem não teve a possibilidade de ver as primeiras edições, 
as mesmas ficarão disponíveis online em breve. )

De tempos a tempos a Irmandade do Senhor dos Passos 
recria em procissão a Paixão e Morte de Cristo – Os Passos. Os 
últimos foram no Domingo de Ramos de 2003, tendo mobilizado 
a população para o enfeite dos nichos e dos arcos, em 8 grupos. 

Desde o Largo do Outão onde se encontra o 1° nicho até ao 
Calvário, são sete os Passos, cada um com o seu significado. 
Contudo, os Passos centram-se em 4 pontos fulcrais: O Pretório 
(julgamento de Cristo), à saída da igreja; O Encontro de Cristo 
(simbolizado com as imagens de Nossa Senhora e S. João na 
confluência dos caminhos), no nicho de Santa Ana; O Calvário; 
e o sermão da Soledade (centrado nos sentimentos de Nossa 
Senhora), dentro da igreja. Uma vez que não há liturgia própria 
para os Passos, já que este é uma devoção popular e não da 
liturgia da igreja, cada pregador faz um sermão de acordo com o 
sentido dos Passos naquele lugar - a orientação é dada ou pela 
música ou pelas estampas colocadas em cada nicho. É habitual 
a procissão ser acompanhada por uma Banda, que confere à 
recriação um ambiente fúnebre e de compaixão. Enquanto existiu, 
era a Banda da Castanheira que acompanhava os Passos, nesta 
última recriação de 2003 foi a Banda de Pinzio. 

Pelos relatos do Castanheira Jovem n. 9, quando havia os 
Passos na Castanheira, era o acontecimento no ano, trazendo 
sempre pessoas de fora para assistir. Conhecendo os nossos 
castanheirenses como todos conhecemos e sabendo que eram 
visitados, cada nicho, arco e rua eram enfeitados com mais afinco 
e com o brio, algo a que sempre se acostumaram. O senhor 
padre Joaquim Teixeira escreve nesse CJ: "Passos, sempre se 
tem realizado com mais ou menos fervor em toda a diocese. 
Poucos, porém, são talvez demonstrativos de tanto fervor e fé 
como os desta terra."

Isto serve para tudo a que esta comunidade se dispõe fazer 
em conjunto: qualquer evento que atraia toda a população na sua 
concretização, na Castanheira é sinónimo de sucesso garantido!

Reviver ou conhecer histórias 
com o Castanheira Jovem

Os Passos

Balanço Castanheira Jovem Números 1 - 18 



Banda por um dia foi em 2008
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> Joaquim Igreja

F oi uma iniciativa da Mordomia 
da Senhora da Conceição 

2008 que pretendeu celebrar a antiga 
“Música” da Castanheira, banda 
filarmónica que terá durado cerca de 
50 anos, tendo sucumbido em 1964. 
Nos dias 26 e 27 de julho de 2008, 
juntaram-se os ex-músicos da Banda 
ainda vivos para a homenagem, veio 
um conjunto de músicos convidados 
que formaram uma super-banda e 
encantaram a Castanheira. Elmano 
Pereira, castanheirense formado na 
EPABI e diretor artístico da Fanfarra 
Sacabuxa, dirigiu os músicos. E o 
largo do Oitão encheu-se na tarde do 
dia 27 de gente de cá e de fora para 
apreciar um excelente espetáculo, na 
opinião de quase todos. 

Naqueles dias, as palavras do 
vereador da cultura da Câmara 
da Guarda Virgílio Bento faziam 
quase sonhar com uma nova 
Banda da Castanheira. Mas logo os 

responsáveis da AJAC e os próprios 
músicos da Fanfarra Sacabuxa e de 
fora vieram deitar água na fervura: 
não havia no momento condições 
nem humanas nem financeiras para 
qualquer projeto deste tipo. E as 
razões apontadas eram simples. 
Quando a aldeia quase não tem gente 
para assegurar a escola primária, 
quando a Fanfarra sobrevive com uma 
grande parte de músicos importados, 
quando uma boa parte das vocações 
musicais da Castanheira estão bem 
realizadas a 3 quilómetros na Banda 
de Pínzio, nada mais se exige, 
referiam eles, que reforçar a Fanfarra 
e a Banda de Pínzio. 

E logo dois anos depois o Prémio 
do Concurso Nacional de Música 
INATEL para a Fanfarra Sacabuxa 
veio reforçar esta ideia: a Fanfarra é 
agora a “música” da aldeia e a Banda 
de Pínzio é “como se fosse a nossa”. 

Apontamento
D            esaceleração ou declínio? 

Esta a questão que se põe ao 
observador ao olhar para o panorama 
dos eventos da Castanheira nestes 
últimos seis anos. E apesar de tudo, 
ela mexe-se. Não parou, mas, como 
digo noutro ponto deste jornal., parece 
que estamos numa ponte levadiça que 
foi levantada e à qual nos agarramos 
desesperadamente. 

As notícias do CJ são disso 
testemunho. A Escola ameaçada de 
fechar há vários anos por falta de 
crianças; o Centro de Dia consolidado 
e a criação do Lar como sinal do 
envelhecimento da população; o 
núcleo de habitações da aldeia a 
ficar vazio e a celebração da casa 
antiga para ser recuperada para 
casa de férias; a desaceleração 
das associações locais no âmbito 
desportivo e cultural, com menor 
número de iniciativas de grande 
impacto ou de intercâmbio com o 
exterior. 

Dito isso, a diferença estará entre 
velar um morto e recuperar um ferido 
altamente lesionado. A Castanheira 
tem pouca massa jovem e pouca 
massa crítica. Ou seja, o predomínio 
dos idosos, que fizeram a sua função 
e se ultrapassaram em condições 
muito difíceis, está a pedir um novo 
povoamento da Castanheira. Quem 
quer vir para a Castanheira? O que 
temos a oferecer?

Balanço Castanheira Jovem Números 19 - 37 

Se quiséssemos estabelecer as balizas 
destes seis anos de vida do Castanheira 
Jovem e da aldeia que lhe dá temas, 
eles seriam estes dois eventos. O último 
Festival de Música Popular Romances 
afirmou-se e conquistou a adesão 
dos castanheirenses e também dos 
forasteiros. Em 2006, nomes como Quatro 
ao Sul ou os At-tambur animaram a aldeia 
com novos sons tradicionais, mostrando 
que era possível utilizar o Oitão como 
um grande espaço de espetáculo e 
encontro nas noites de verão. Mas era o 
último Festival. Os apoios autárquicos aos 
Festivais de Música Popular no concelho 
(e havia vários) iriam secar a partir daí. 
Por seu lado, o Lar veio, num momento 
de alguma desmobilização anímica da 
aldeia, introduzir um fator de otimismo 
moderado na sua dinâmica. Aqui é de 
assinalar a firmeza do padre Ângelo 
Martins no impulsionar deste projeto em 
que poucos já acreditavam.

Outros eventos a destacar nestes seis 
anos foram sem dúvida a ideia iniciada 
por César Prata em 2006/07 mas pouco 
alimentada e depois abandonada do 
MUSOPA, Museu de Património Imaterial 
da Castanheira; a inauguração das 
piscinas da AJAC no verão de 2007; o 
Reviver a “Banda por um dia”, em agosto 
de 2008, uma celebração dos anos de 
oiro da Banda da Castanheira (extinta em 
1964), que fez sonhar alguns com uma 
nova banda hoje; a vitória da Fanfarra 

Sacabuxa na Final Nacional do Concurso 
Nacional de Música da Fundação INATEL 
em 2010; a recuperação do altar-mor 
da Igreja Paroquial também em 2010; a 
organização do Festival Sobressalto em 
2011. 

Uma outra faceta do jornal e que 
sobrevive a qualquer ordenação de 
importância dos eventos destes seis anos 
é o rol de pessoas voluntárias que têm 
construído o nome da Castanheira e que 
têm aceitado colaborar com o Castanheira 
Jovem, com a Junta, com a paróquia ou 
com as associações locais (Associação 
da Juventude Activa da Castanheira; 
Associação Cultural e Desportiva da 
Castanheira; Centro Social e Paroquial 
Nossa Senhora da Conceição). É essa 
força de voluntariado, que as direções 
destas associações reconhecem ser 
necessário em alguns casos reforçar e 
em outros ressuscitar, “não tendo medo 
de dar tempo livre ou de dar a cara” pelas 
iniciativas que fazem que a Castanheira 
continue “em movimento”. Desde uma 
lista para uma associação até ao coro 
da Igreja ou a uma mordomia, desde 
a redação de um texto para o jornal até 
à oferta de tempo para o bem comum, 
os nossos eleitos (Junta, direções 
das associações) consideram todos 
benvindos.

Do Festival Romances à criação do Lar



N asceu a 28 de outu-
bro de 1922, mas foi 

registada a 8 de novembro, 
data em que ainda hoje cele-
bra o aniversário. Fez recen-
temente 90 anos e apesar de 
haver outros com mais idade 

na Castanheira, já poucos 
serão. Namorou com 
António Dinis Fortuna-

to aos 18 anos e três 
anos depois casaram, 

mas ainda com autoriza-
ção da mãe. Confidenciou 

que não queria casar, mas a 
mãe queria que casasse para 
terem um homem que as aju-
dasse a tratar dos prédios. A 

27 de outubro celebraram as bodas de Mercúrio - 69 anos de 
casamento! Exatamente um ano depois de casarem, nasceu o 
primeiro filho que veio a falecer mais tarde. Teve 13 filhos, mas 
só sobreviveram 7: Fernando Pereira Dinis (1946), Maria Estela 
Pereira Fortunato Monteiro (1947), Maria Céu Pereira (1949), Maria 
Odete Pereira Fortunato Gonçalves (1952), José Pereira Fortunato 
(1954), Maria Lurdes Pereira Fortunato Miguel (1960) e Margarida 

Maria Pereira Dinis (1967). Hoje são apenas 5.
No desenrolar do fio da memória, na conversa connosco demo-

rou-se quando contou como sucedia quando morria um bebé – os 
anjinhos. Os inocentes eram colocados num tabuleiro de madeira 
e cobertos com uma almofada, propositadamente executada para 
a ocasião. Na cabeça era colocada uma coroa de flores e eram as 
amigas das mães que se ofereciam para transportá-los à cabeça 
até à igreja e daí até ao cemitério, onde havia um lugar reservado 
para eles. 

Morou sempre com a mãe, Ana dos Santos (mais conhecida por 
Ana Órfão), mas como a família crescia, o marido teve de emigrar 
para França. Não sabe quando foi, mas lembra-se que foi quando 
o seu primo Joaquim Jerónimo faleceu, pois ela andava triste com 
a partida do marido, mas os vizinhos atribuíam a tristeza à morte 
recente do primo. Do tio Lourenço herdou terras e, com mais ou-
tras que comprou, cultivava para o sustento e alguma coisa para 
vender. Também fiava e tecia, o que aprendeu com a ti Filomena. 
Teve o seu próprio tear, que lhe custou 60 escudos. Infelizmente 
hoje já não existe, a falta de espaço na casa ditou o seu fim. As fi-
lhas também aprenderam, mas hoje a única que ainda vai usando 
o tear emprestado da ti Aurélia é a Estela. Mesmo assim, ainda vai 
querendo saber o que se faz e teoricamente ainda tenta ensinar.

Tem 11 netos e 5 bisnetos e quando a família (quase) toda se 
junta, a cozinha e a sala tornam-se demasiado pequenas.

E u nasci em Frankfurt, na Alemanha, há 17 
anos, onde hoje ainda vivo. Ando no 11° ano 

e estou a fazer um estágio na Frankfurter Verband. 
Frequentei a catequese portuguesa em Frankfurt 
e também fiz a escola portuguesa até ao 10° ano. 
Hoje sou Catequista e aos domingos vou à missa 
portuguesa na Igreja S. Bernardo. Várias vezes no 
ano há festas portuguesas, com comes e bebes 
portugueses, onde se encontram pessoas da 
Castanheira. Há a festa do Natal e do Carnaval e 
em maio temos uma romaria com Nossa Senhora 
de Fátima em Mariental. Lá juntam-se muitos 
portugueses e castanheirenses. Há um ano fiz o 
Crisma e juntamente comigo fizeram mais 6 jovens 
da Castanheira. 

Através do Facebook encontrei os primos do meu 

pai do Brasil, onde um dia vi a notícia que uma prima 
tinha falecido no Brasil, nem a família de Portugal 
ainda sabia. Ficámos tristes. Todos os anos vou 
uma ou duas vezes à Castanheira de férias. Tenho 
lá a minha avó Germana, os meus tios e primos. 
Adoro ir lá de férias, vou à piscina, e quando posso 
estou na festa do verão que é animada. Nas férias 
também vou a Lisboa, onde tenho a minha irmã 
Ana e as minhas primas. Vou à praia e passeio na 
cidade. Em 2010 passei o meu primeiro Natal na 
Castanheira e gostei muito da fogueira e do baile 
depois da meia noite, junta muita gente. Fico muito 
contente quando a minha familia se junta toda e 
está sempre a crescer. É nestas ocasiões que mato 
saudades deles todos.  A Castanheira é e será 
sempre a minha terra do coração.

> Rita Miguel Fortunato

> Marlene Gonçalves

> Helena Jorge

Cartas de longe
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RITA MIGUEL Fortunato

Acima dos 80Germana Pereira 90 Anos

Decorria o ano de 1981, surgiu o convite por parte da Câmara, en-
tão liderada por Abílio Curto, para a participação das freguesias nas 
comemorações do 25 de Abril a realizar na Guarda.

A Junta de Freguesia da Castanheira pediu a minha colaboração. 
Decidi então constituir um rancho infantil, constituído por aproxima-
damente três dezenas de elementos que prontamente demonstra-
ram a motivação necessária.

Em conjunto com os pais foi idealizado e confecionado o traje, as-
sim como os arcos para a dança “Hino da Castanheira” e enfeitada 
um carrinha cedida pelo Alcides. Foi um projeto desenvolvido a partir 
do zero, com recursos e tempo limitados, onde se ensaiava de dia no 
Largo da Moita e de noite na varanda da casa dos meus sogros, por 
motivos de iluminação. No dia da participação a ansiedade era mui-
ta devido à responsabilidade de representar bem a terra. O desfile 
iniciou-se perto do Hospital e terminou junto à antiga Câmara Muni-
cipal e contemplava várias paragens onde o grupo atuava. Embora 

não houvesse um troféu para 
entrega, fomos muito aplau-
didos na certeza de uma 
participação de excelência. 
A autoestima do grupo saiu 
valorizada ainda mais, com 
novos convites para atuar no 
Rochoso e várias vezes na 

Castanheira. O grupo acabou por se desmembrar por não ser com-
patível com a vida de estudante dos seus elementos. Com pena de 
todos, teve o seu fim. É impossível referir o nome de todos os partici-
pantes, foram muitos e todos desempenharam um papel igualmente 
importante. Para todas essas crianças e para os adultos que sempre 
nos acompanharam cantando e tocando instrumentos, um bem haja 
por esta experiência tão gratificante, que iniciou uma nova etapa de 
associativismo na nossa Castanheira.

Fotos do O Rancho



> Marlene Gonçalves
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Eugénio Paulo Teixeira, 45 anos, natural da Castanheira, 
fechou o Aqui Jazz, mítico bar da Guarda, à frente do qual esteve 
10 anos. Regressa agora à Castanheira para tomar  as rédeas do 
café dos seus pais, iniciando assim uma nova fase da sua vida.

Eugénio esteve sempre ligado ao mundo dos cafés e dos 
bares. Desde pequeno que convivia no café-mercearia dos seus 
pais com o ambiente dos negócios. Seus pais, Manuel André 
Teixeira e Maria Eugénia, tinham aberto estabelecimento em 
1958. Depois, quando casou e emigrou para o Brasil, manteve 
entre 1989 e 1994 em S. Paulo um restaurante familiar. A vida 
fê-lo voltar a Portugal quando acabava de inaugurar o Hotel 
Monteneve no Brasil. Aqui na Guarda teve entre 1994 e 2003 o 
café Costa do Sol no Bairro do Pinheiro e desde 2003 estava com 
a gerência do Aqui Jazz, na Rua Rui de Pina, em pleno centro 
histórico. 

Eugénio Paulo confessa que sente alguma nostalgia desses 
10 anos à frente do Aqui Jazz mas reconhece que há fases na 
vida das pessoas e que o momento era de voltar à Castanheira. 
Também a situação de maior concorrência entre bares na 
Guarda e dos custos fixos elevados neste ramo do negócio 
o levaram a deixar o estabelecimento da Rui de Pina. O Aqui 
Jazz tinha-se afirmado durante vários anos como um bar de 
música ao vivo muito atraente na Guarda conseguindo cativar 
gerações diferentes de clientes. Aqui atuavam regularmente 
músicos da Guarda que faziam aqui o seu “batismo” e também 
músicos internacionais. Eugénio refere na nossa conversa por 
exemplo Duncan Peterson, Hart of Trio, Marcos Cavaleiro, 
Miguel Cordeiro e muitos outros. Também o recente projeto 
com o TMG “Passos à volta da Memória” foi um momento 
interessante do bar, fazendo aí passar centenas de pessoas 
que habitualmente não são clientes. Mas os tempos mudam e 
os bares são agora frequentados por gente mais jovem, com 
menos dinheiro e mais capacidade de causar problemas. Os 
custos habituais num bar excedem a renda, a água e a luz, 
abrangendo também direitos de autor (SPA) e de passagem 
de músicas em espaço aberto ao público (Pass-Música). 

E qual a fé no sucesso comercial na Castanheira? Eugénio 
acredita que é possível “tirar as pessoas de casa”, já que 
há muita gente com idade para vir a um bar e passar aí um 
bom bocado em convívio agradável. Pretende fazer algumas 
alterações no visual do café e atrair gente de fora que veja 
alguma mais-valia em passar algum tempo na Castanheira. 
As caipirinhas e os coktails farão o resto. 

No adeus no Facebook teve mais de mil visitas, com 
declarações de admiração, saudade e amizade. Agora o 
encontro é na Castanheira.

> Joaquim Igreja

S ónia Patricia Maio Monteiro, 33 anos, e Sara Daniela 
Maio Monteiro, 26 anos, são irmãs e as responsáveis por 

trazerem até à Guarda uma nova forma de se fazer exercício 
fisico: O Ffitness SPA. A Sónia diz-nos como a vontade se 
transformou em realidade:

"A ideia surgiu pelo facto de a Sara ter o Curso e gosto pela 
área da Estética, e como eu fiquei desempregada, pensámos em 
unir-nos e abrirmos algo diferente (não apenas um gabinete de 
estética). Foi feita muita pesquisa e encontrámos o franchising 
como nós queríamos: Estética, Spa, Ginásio. Desde a ideia 
até à realização do projeto, ainda levou muitos meses, pois 
foram necessárias deversas licenças que nos atrasaram um 
pouco, mas conseguiu-se!Claro que o investimento foi grande 
e devido ao fator "crise" as pessoas assustavam-nos um pouco, 
mas sempre tivemos a ideia de empreendedorismo e nada nos 
assustava. Quanto à angariação de clientes, é efetuada através 
de divulgação (revista Nova Gente, Flyers, Internet), de eventos 
na rua, de forma a convidar as pessoas a virem conhecer e 
experimentar uma aula gratuita (no ginásio), pois só assim vão 
saber se o nosso espaço se adequa às suas necessidades. Até 
à data estamos bastante contentes, pois temos tido bastante 
procura e as amigas chamam as amigas. Os nossos treinos são 
personalizados e sempre acompanhados por um profissional. 

Na área de estética, temos um vasto leque de ofertas a preços 
competitivos." Um ginásio gerido por mulheres e dirigido 
apenas a mulheres mas, para quem quiser usufruir do Spa, este 
está aberto a todos.

EMPREENDEDORES  Sara e Sónia Monteiro
 e o FITNESS SPA

EMPREENDEDORES
DEPOIS DO AQUI JAZZ

EUGÉNIO PAULO TEIXEIRA
INICIA NOVO NEGÓCIO



> Joaquim Igreja
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> Marlene Gonçalves

Figuras A Ti Ana "Grila" A CONTRABANDISTA

M agrinha, baixa, ladina, 
dinâmica, rija, era a imagem 

da ti Ana “Grila”, ou melhor, a ti 
Ana Florência, mulher do ti António 
Igreja, pedreiro. Era a contrabandista 
de serviço nos anos 60 e 70. Ia a 
Espanha, duas vezes por semana, 

dias da carreira de Pínzio a Vilar 
Formoso; depois, na fronteira, 

seguia pelos carreiros e voltava 
de Fuentes de Oñoro carregada 

de chouriços, chocolates, azeite, 
rebuçados, cacau, pantufas. Em 

Vilar Formoso, a ti Ana Florência, 
acompanhada às vezes do neto 
Messias, a quem dava 25 tostões a 

cada ida, deixava esses materiais em casa de uma pessoa amiga 
e voltava pelos mesmos carreiros a carregar de novo até à hora do 
autocarro. No regresso a ti Ana Grila ia vendendo pela aldeia, sendo 
que, como nos diz Messias Marques, seu neto, grande parte do que 
trazia era já encomendado e tinha portanto já destinatário. E tinha 
sucesso. Diga-se entretanto que, quando mais nova, ela ia a vender 
ovos à Guarda (a pé, vejam lá).

O que acontecia às vezes no regresso de Vilar Formoso era o 
aparecimento dos guardas fiscais, às vezes na camioneta a meio 
do caminho para Pínzio. Parava o autocarro, abriam-se os sacos e 
lá se ia o produto.

Foi mãe de 10 filhos, dois dos quais ainda vivos, Maria e Francisco. 
Vários aliás morreram em pequenos. Faleceu a 5 de fevereiro de 
1975, com 76 anos. Era a “contrabandista”. “Alegre e mãos-rotas”, 
assim a define Messias Marques.

T odos os domingos depois de almoço, as 14h30, Maria do 
Céu Abadesso, Maria Estela Fortunato e Helena Barbosa 

recebem na Igreja da Castanheira os meninos para a Catequese. 
Há uns anos atrás era na Casa Paroquial que se dava a Catequese, 
mas por falta de condições regressou à Igreja. Se se pensa que só 
quem está ou é da Castanheira é que frequenta a catequese por 
cá, desenganem-se. Além da Castanheira há meninos que vêm 
da Rabaça, de Pínzio e mesmo do Toito. Os mais pequeninos são 
acompanhados pela Helena Barbosa, o 3º e 4º ano ficam a cargo 
de Maria Estela Fortunato e os restantes recebem o catecismo 
pela mão de Maria do Céu Abadesso.

No geral, os catequizandos comportam-se bem e gostam de ir à 
catequese – é pelo menos o que dizem às catequistas. A maioria 
vai pelas mãos dos pais, mas já houve quem tivesse catequese 
noutra aldeia e depois de assistir a uma sessão na Castanheira, 
tenha pedido para passar a frequentar a catequese cá. É sinal que 
afinal a catequese não está associada a algo aborrecido e que 
não se gosta de fazer. As próprias catequistas tentam transformar 
a catequese em sessões dinâmicas e menos maçadoras. Ao 
longo do ano as catequistas recebem formação quer no Rochoso 
quer no Centro Apostólico do Mileu e frequentemente reúnem com 
o Padre Ângelo, pároco da Castanheira.

No ano passado, o 1º domingo de cada mês era reservado para 
a Missa da Catequese, na qual os catequizandos participavam 
ativamente através das leituras e do ofertório e os seus pais 
também eram incluídos nesta atividade. Era também tradição 
organizar-se o magusto da catequese, mas já há dois anos 
que não se faz. Ao todo são 15/16 crianças a participarem na 
catequese da Castanheira. 

Na Igreja da Castanheira
16 crianças na catequese

A Castanheira é conhecida pelas suas festas populares, 
associadas normalmente a festividades religiosas, a que pela 
passagem do tempo se foi associando o cariz pagão. Não 
compete discutir qual surgiu primeiro na mente dos nossos 
antepassados, mas com toda a certeza que foram as religiosas 
que o povo aproveitou, pela sua significação, para festejar com 
os seus divertimentos, o tradicional rancho, o baile ao serão 
com os realejos e grafonolas… Mas os tempos mudaram, gente 
veio, gente foi, e infelizmente o ratio entre estes dois fatores não 
tem sido muito positivo… Por esta razão (e por tantas outras), 
estas festas tenderam a acabar. Mas restam algumas, e é 
preciso conservá-las… Falo da Festa do Menino Jesus, aquela 
que era conhecida como a primeira que os rapazes tinham 
“de dar”, que depois seguiam para a de S. Sebastião, a de 
Nossa Senhora da Conceição, a do Senhor dos Passos e, por 
fim, depois de uma roda-viva de mordomias era a do Senhor. 
Pois bem, este ano a festa do Menino Jesus conta com três 
mordomos, o que também já vem sendo hábito, eles são: a 
Carolina Abadesso, o Ricardo Saraiva e o Tiago Gomes. 

Aceitamos este desafio pelo amor à Castanheira e às suas 
tradições e sempre com a fiel esperança de que não acabe, 
apesar de toda a gente dizer que é inevitável… O programa é o 
costume, pois o orçamento não deixa lugar para extravagâncias: 
o baile de dia 24, não com os realejos e grafonolas, mas com uma 
banda conhecida na região, a banda Mito. Será interrompida a 
sua atuação para o tradicional convívio à volta do madeiro de 
Natal (esperemos que arda), com vinho, chouriça, e sobretudo 
… boa disposição. No dia de Natal, teremos a celebração 
eucarística do Natal de Nosso Senhor, em que os fiéis se juntam 
para louvar como os pastores em Belém, Aquele por quem 
esperavam… Um bonito símbolo dessa alegria e desse louvor 
é o beijar do Menino, que, desde crianças a idosos, de homens 
a mulheres, todos anseiam por fazê-lo. À noite teremos mais 
uma sessão de baile com o organista Rui Quinaz, que promete 
animação e boa companhia para a noite. 

Todos estão convidados a aparecer, a festejar, a conviver, 
pois é uma festa do povo e para o povo. Desde já agradecemos 
a todos os que aparecerem e a todos aqueles que nos ajudaram 
de uma maneira ou de outra para que pudéssemos apresentar 
o cartaz de festas como ele está, desde os patrocínios até a 
quem nos deu algum tipo de esmola ou oferta, e todos os que 
participaram na recolha da lenha para o Madeiro. A todos o 
nosso grande bem-haja.

Banda Mito no Baile
Festividades do Menino Jesus

> Mordomia do Menino Jesus
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O Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição 
(CSPNSC), mesmo sem estar no auge da sua atividade, 
é neste momento, uma instituição de grande importância, 
quer em termos sociais quer em termos económicos.

Passados estes primeiros meses, ainda não atingimos as 
metas a que nos propusemos, devido em grande parte, à 
falta de acordos com a Segurança Social. É compreensível 
que as famílias de pessoas que necessitam de cuidados 
a tempo inteiro, ao contactarem este centro, fiquem de 
alguma forma reticentes, quando não se garante, para já, 
alguma comparticipação nas despesas dos seus familiares. 
Embora exista uma grande vontade por parte do Exmo. 
Senhor Diretor do Centro Distrital da Segurança Social da 
Guarda, de assinar, quanto antes, os possíveis acordos de 
comparticipação, essa demora tem afetado negativamente 
o preenchimento das vagas que este centro disponibiliza.

Acreditamos que esta situação seja desbloqueada pelo 
poder central, aquando da inauguração oficial das nossas 
instalações e que esse momento seja muito em breve.

Apesar das dificuldades económicas que as famílias 
estão a sentir, próprias da conjunção de vários fatores e 
na sequência da situação que o país atravessa, podemos 
orgulhar-nos do serviço que a instituição presta aos seus 
13 utentes de Lar (até novembro), resultado do bom 
empenho de todos os nossos colaboradores/funcionários.

Neste momento, 8 utentes do Lar são oriundos da 
freguesia e 5 do distrito. Todos formam uma família, que 
se torna muito maior quando juntamos os 23 utentes das 
valências de centro de dia e apoio domiciliário.

Podemos considerar, que nesta primeira fase, o centro 
tem-se adaptado às novas exigências, tendo melhorado 
constantemente os serviços, instituindo novas regras de 
funcionamento, no sentido de otimizar a qualidade dos 
serviços prestados aos utentes, às famílias e a todos 
aqueles que partilham algum tempo da sua vida na sua 
companhia, durante as horas de visita. Nesta fase ainda 
de adaptação, estaremos sempre dispostos a receber 
opiniões e analisar ideias, tendo em conta que os utentes 
serão colocados sempre em primeiro lugar.

Atualmente o CSPNSC disponibiliza aos seus utentes 
serviços médicos, de enfermagem, fisioterapia e animação 
cultural, sob a coordenação da diretora técnica, em 
consonância com a direção e conselho geral. Além do 
pessoal técnico, para exercer esta funções, o centro possui 
9 funcionárias a tempo inteiro. Com o preenchimento 
da totalidade das vagas, o número de funcionárias terá 
obrigatoriamente de ser aumentado, para garantir um 
serviço de qualidade.

As principais aspirações dos utentes de lar tem a ver 
com a melhoria na qualidade de vida e bem-estar de cada 
um e no reconhecimento da sua pessoa como ser humano.

Relativamente à concorrência, partimos em 
desvantagem relativamente às instituições que já possuem 
os acordos com a Segurança Social, mas temos vindo a 
contrariar essa situação, com o resultado obtido no rosto 
e no sorrir dos nossos utentes. É claro que os encargos 
financeiros têm muito peso na decisão das famílias, o 
que tem impedido muitos dos que nos procuram, de 
recorrerem aos nossos serviços. Assim que a situação 
esteja resolvida, a concorrência não será certamente um 
obstáculo, pelos serviços que prestamos, mas … «o futuro 
a Deus pertence». Com a ajuda, contributo e envolvimento 
de todos, será sempre mais fácil ultrapassar qualquer 
dificuldade.

> Manuel Alberto Dinis

Maria de Jesus Rita dos Santos 02 / JAN
Maria Joaquina Pereira Teixeira 27 / JAN
Ângelo Teixeira Saraiva 27 / JAN
Maria Rosa Marques Dinis 30 / JAN 
Maria Helena Dinis Santos 02/ MAR 
Manuel António Terras 12 / MAR
Joaquim Abílio Teixeira Órfão 20 / MAR 
Filomena Maria 24 / MAR
António Amadeu Pires Marques 22 / ABR
Alfredo Dinis Teixeira 24 / ABR
Maria Leonor Tomé Saraiva 27 / ABR
Maria Dulce da Paixão Capelo 01 / MAI
Maria da Conceição 13 / JUN
Maria Graciosa Saraiva 24 / JUN
Maria Filomena Martins da Silva 25 / JUN
Luís Pedro Teixeira Dinis 29 / JUN
José Manuel Gonçalves 07 / JUL
José Joaquim Terras Gonçalves 23 / JUL (Porto Mourisco)
Maria Salomé Lucas Dinis 04 / AGO
Maria Augusta Pires Milheiro 01 / SET
Maria Alice Gonçalves Moura 19 / SET
Rosa Maria Dinis Gonçalves 23 / SET
António Martins Abadesso 01 / OUT
Fernando Augusto Teixeira Moita 02 / OUT
Maria de Lurdes Jorge Lopes 05 / OUT (Rabaça)
Maria dos Anjos Pereira Fortunato 07 / OUT
Maria do Carmo Monteiro Teixeira 31 / OUT
Elisa Maria Marcelino Gonçalves 02 / NOV
Carlos Albino Dinis Teixeira 05 / NOV
António Manuel Gonçalves Rodrigues 21 / NOV
Maria Gorete Pereira Dinis 23 / NOV
Maria da Graça Terras Pires 24 / NOV
Maria Josefina Tomé Saraiva 24 / NOV
Maria de Lurdes Marques Martins 05 / DEZ
Maria Donzelina Diniz Abadesso 14 / DEZ
Maria Gorete Marques Terras 28 / DEZ

Castanheira  Nascimentos

1962

>  Informação cedida pela Igreja Paroquial, segundo o livro de batismos 

>  *Informação cedida pela Igreja Paroquial

    Obitos*
Alexandrina Maria - 01/11/2012 (Porto Mourisco)

Lar a meio gás Faltam acordos com
 Segurança Social

Banda Mito no Baile



Tendo em conta que não foi 
entregue nenhuma lista e devido 
à fraca afluência dos sócios da 
associação, no ato eleitoral de 
23/12/2012, entendeu-se por bem e 
para bem da associação, marcar uma 
reunião extraordinária com o mesmo 
fim (eleição dos corpos gerentes da 
Associação da Juventude Activa da 
Castanheira 2012/2013), com inicio 
às 15:00 horas.

Após o encerramento da reunião, 
os sócios presentes, debateram 
algumas ideias e expuseram 
alguns problemas, para melhor 
aproveitamento da coletividade. 
Neste diálogo ficou bem presente 
que a associação continua à 

espera das promessas de parte de 
financiamento de vários projetos (já 
concluídos). Os sócios concluíram 
também que devido à realidade 
do país a associação não pode 
continuar com as mesmas atividades, 
necessitando obrigatoriamente 
de se adaptar a novos projetos 
de interesse para os mais jovens, 
independentemente do passado da 
associação.

A AJAC terá que ser vista como 
mais um motor de desenvolvimento, 
mas não se pode afastar a sua 
utilidade para os mais jovens, pois 
são eles que a devem gerir.

Este Natal, à semelhança do ano anterior, 
vemos as árvores enfeitadas com palavras 
como: poupança, cortes, deduções, 
Troika, austeridade e no topo da árvore 
a estrela-mãe: CRISE. O Pai Natal vem 
disfarçado de coelho da Páscoa e em 
vez de distribuir prendas, retira subsídios, 
obriga a levantar as nossas poupanças e 
assalta diariamente os bolsos de todos os 
portugueses.

Somos inevitavelmente forçados a reduzir a tendência 
consumista que nos invade nesta época, no entanto, partilho 
da opinião que devemos oferecer presentes, revendo contudo 
as prioridades. A ideia é oferecer presentes com utilidade. 
Esta revolução na mentalidade surgiu quando esta semana 
na farmácia me pediram para embrulhar 3 caixas de um 
medicamento! Ao início fiquei surpresa com um pedido desta 
natureza, mas rapidamente me apercebi que esta ideia não era 
tão descabida assim…Tratava-se de um casal de idosos com 
uma reforma pequeníssima, diariamente obrigados a fazer uma 
ginástica orçamental para conseguirem comer e tomar toda a 
medicação necessária - daí que a filha resolvesse dar-lhes um 
presente que era realmente útil: medicamentos. Transpondo 
esta ideia para a nossa realidade (cada vez mais difícil e mais 
pobre) e tendo em conta que todos gostamos de receber, deixo 
algumas dicas úteis na hora de escolher os vossos presentes 
de Natal: Fazer um orçamento (lista das pessoas a quem se 
pretende dar presentes e estabelecer um valor limite para 
cada); comprar com antecedência (permite encontrar produtos 
mais baratos, que sofrem inflação no mês de dezembro, 
comparar preços e não cair na tentação das compras de última 
hora); dar uso à criatividade e fazer os próprios presentes em 
casa (permite poupar dinheiro e criar presentes originais e 
personalizados); para quem ainda recebe subsídio de Natal, 
convém retirar uma parcela desse montante para uma conta 
poupança pois em 2013 vamos ter de apertar mais 2 ou 3 
buracos do cinto! Em último caso, podemos guardar a troca de 
presentes para o Dia de Reis (6 de janeiro) pois permite usufruir 
da época de Saldos que se instala logo após o Natal.

Poupar no Natal não significa ter de abrir mão de tudo o 
que caracteriza a época. Basta ser organizado, disciplinado 
e sensato. O truque para economizar assenta na mudança de 
pequenos hábitos, na adoção de alternativas mais em conta e 
acima de tudo não esquecer que o Natal é a união da família. 

A Vista de TodosNOTÍCIAS DA

Natal em mutação... > Alexandra Marques

> Presidente da 
  Assembleia da AJAC

Feliz Natal!!!
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Anónimo     10 €
Ester Alexandre Dinis Pereira Alves     20 €
Maria Lurdes Santos Marques     10 €
Pompeu Rebelo     20 €
Rosa Gonçalves Teixeira Eugénio     200 €
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Esta edição teve o custo total de 700 €.

> 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

ELEIÇÕES DA AJAC SEM CANDIDATOS

JOSÉ IGREJA É O CANDIDATO DO PS 
À CÂMARA DA GUARDA

José Martins Igreja, advogado, 
natural da Castanheira, é o 
candidato do Partido Socialista 
à Câmara Municipal da Guarda 
nas eleições do final de 2013. Nas 
eleições concelhias internas do 
PS, venceu no passado dia 21 de 
dezembro o outro candidato, Virgílio 
Bento, por 94 votos contra 89. 

José Martins Igreja já tinha sido 
em mandatos anteriores vereador 
do presidente Abílio Curto e 
presidente da Assembleia Municipal 
da Guarda. Concorre agora ao 
posto maior da autarquia, não se 
sabendo ainda qual o candidato do 
PSD que vai defrontar. 

O conhecido advogado continua 
a ser presidente da direção da 
ACDC (Associação Cultural e 
Desportiva da Castanheira), 
associação castanheirense que 
desenvolve sobretudo atividades 
desportivas, ligadas à caça e ao 
futebol. Dirige também a CERCIG 
na Guarda.

A NOVA DATA PARA AS ELEIÇÕES SERÁ A 27
DE JANEIRO DE 2013 ÀS 15H NA SEDE DA AJAC


