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LANÇADO VÍDEO DE PROMOÇÃO E 
NOVO SLOGAN DE CARAPITO

Festa do Clube fez 35 anos

Caçadores juntam-se para caça à rola



EDITORIAL:
Num ano em que os momentos 

de comemoração se sucedem em 
Carapito, desta vez foi a Irmandade 
das Almas a alcançar uma data digna 
de menção. Foi há 320 anos que um 
grupo de carapitenses decidiu fundar 
a associação religiosa, estabelecendo 
extensivamente o modo como deve-
ria funcionar. Hoje, passados mais de 
3 séculos continua viva, seguindo os 
princípios e objectivos para os quais 
foi fundada.

Também a festa do Clube se real-
izou este ano pela 35ª vez, sendo já 
no próximo dia 23 de Outubro que o 
Clube Cultural e Recreativo de Carap-
ito irá comemorar 35 anos de existên-
cia oficial.

Por tudo isto e não só, cada vez 
mais podemos ver com maior clareza 
que Carapito está destinado a muitos 
mais progressos e conquistas. Se em 
muitas aldeias do interior a deserti-
ficação e falta de jovens vai tornando 
o ambiente cada vez mais calmo, o 
mesmo não se pode dizer de Carapito. 
Quem nos visita e, claro, quem cá vive, 
pode sentir o fervilhar que a cada dia 
começa bem cedo. Seja nos cafés e res-
taurantes, nas diversas lojas, empresas 
ou mesmo no meio do campo, uma 
coisa é certa: Carapito é uma aldeia 
com vida. E este é também o lema que 
a Junta de Freguesia quer promover, 
ao mesmo tempo que tudo fará para 
projectar o nome de Carapito e tudo o 
que de bom cá existe, nos quatro can-
tos do mundo. Estaremos a ser dema-
siado ambiciosos? Esperemos para ver 
e o tempo o dirá. Até lá, que Carapito 
continue a viver e a ser fonte de vida.

Continuemos todos a rumar para o 
mesmo lado, cada um segundo as suas 
capacidades e especificidades, fazendo 
sempre ressaltar o que de melhor pode 
sair do nosso imaginário e vontade.

              O Director
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ranha.
Os colaboradores deverão enviar os seus artigos para: caruspinus@gmail.com
WEB: www.caruspinus.pt; http://www.facebook.com/caruspinus

FICHA TÉCNICA:. Proprietário e Editor: Clube Cultural e Recreativo de Carapito . Sede: 
Rua do Calvário, Nº 10, 3570-100 Carapito . Fundador: António Francisco Caseiro Marques 
. Director: Álvaro José Caseiro de Almeida .  Director-Adjunto: José Gabriel Marques Pires 
. Subdirectora: Cidália Maria Coelho Batista . Depósito Legal nº 156502/00 . ISSN: 2182-
5130 . Registo ERC nº 126 122 . N.I.F. 500 932 484 . Tiragem: 290 exemplares  . Assinatura 
Anual: Carapito - 7.5 €; Resto de Portugal - 10€; Resto da Europa - 15€; Fora da Europa - 20 € 
. Impressão: Bruno Miguel Dias da Silva, Impacto, 3570 Aguiar da Beira.

NASCIMENTOS
Um menino de nome Matteu Gomes 

Nastasi, filho de Ana Gomes e Nastasi San-
tino, nasceu na Suíça no passado dia 29 de 
Novembro de 2012. Pedimos desculpa pelo 
atraso na divulgação, mas só agora tivémos 
conhecimento.

Nasceu a 23 de Julho na Suíça, uma 
menina de nome Yara Sofia, filha de Luís 
Varandas e Maria José.

Felicidades para a nova carapitense e 
parabéns aos seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

O sr. Nelson Diogo Santos cortou-se 
numa mão com bastante gravidade, tendo 
que se deslocar ao hospital de Viseu para 
receber tratamento, o que o obrigou a imo-
bilizar o braço. Já se encontra recuperado.

A menina Rita Tenreiro foi operada ao 
nariz e à garganta. Encontra-se em recu-
peração.

O Francisco Santos Baltazar sofreu 
uma queda de bicicleta, tendo feito uma 
fissura num braço. Encontra-se em recu-
peração.

A sr.ª Maria dos Prazeres Tenreiro 
sofreu uma queda dentro de casa, tendo 
fracturado uma perna. Foi operada em Vi-
seu, onde permaneceu cerca de 15 dias. Já 
se encontra em casa de sua filha em recu-
peração.

A srª. Conceição Caseiro foi operada 
a uma perna em Viseu, onde esteve inter-
nada alguns dias. Já se encontra em casa a 
recuperar.

A sr. Maria do Céu Jesus foi operada às 
cataratas. Está em recuperação.

A Joana Pires teve que levar pontos 
num pé depois de lhe ter caído um paralelo 
em cima.

A sr.ª Maria da Purificação Gomes 
tem andado bastante doente, deslocando-

se com regularidade ao Centro de Saúde de 
Aguiar da Beira para tratamentos.

O sr. Carlos Baltazar teve que ser su-
turado com alguns pontos na cabeça após 
uma queda.

O sr. Rogério Baltazar teve também 
que ser suturado com pontos na cabeça 
devido a um acidente de trabalho.

A sr.ª Glória Baltazar partiu um braço, 
encontrando-se em recuperação.

A Raquel Pinto torceu um pé, tendo 
que se deslocar com a ajuda de muletas en-
quanto recupera.

O José Baltazar Tenreiro teve que ser 
internado em Viseu em condição indeter-
minada para exames. À hora de fecho desta 
edição ainda não temos conhecimento de 
mais dados.

Votos de rápidas melhoras a todos os que 
ainda se encontram doentes ou em recuper-
ação neste momento.
FALECIMENTOS

Faleceu em Lisboa o sr. Manuel Gomes. 
Era filho do sr. João Gomes, mais conhe-
cido por “João Miguel”.

Também em Lisboa faleceu a sr.ª Aida 
Sousa. Era irmã da sr.ª Rosa Sousa, tam-
bém já falecida.

Às famílias enlutadas o Caruspinus 
deixa sentidas condolências.
CASAMENTOS

No dia 18 de Junho, celebraram 
matrimónio, na Suíça, Luís Varandas e 
Maria José, natural de Chaves.

Celebraram matrimónio na Igreja Pa-
roquial de Carapito, Ricardo Santos e An-
dreia Caetano, no passado dia 26 de Julho.

Na Igreja Paroquial de Penaverde, cel-
ebraram matrimónio Mário Caseiro e Isa-
bel Marques, natural de Urgueira, a 3 de 
Agosto.

No dia 22 de Agosto, celebraram 

As Notícias
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Pagaram Assinatura:
Diamantino dos Santos (7.5€ + 2.5€ oferta); Cristina Maria Dias Paixão (10€); Maria Isabel Lopes Marques (7.5€ + 6.5€ oferta); Álvaro 
Lourenço Caseiro (7.5€ + 1.5€ oferta); Virgílio Pinto Batista (7.5€); Paulo Jorge Gomes de Campos (7.5€); Álvaro Caseiro Figueiredo 
(15€ + 6€ oferta); Francisco António Caseiro (10€ + 4€ oferta); Luísa do Carmo da Silva Martinho (7.5€); Carlos Fonseca Ferreira 
(7.5€ + 5.5€ oferta); José Figueiredo dos Santos (15€ + 9€ oferta); Ernesto Lourenço Caseiro Fernandes (15€ + 4€ oferta); Rui Carlos 
Tenreiro (25€ - patrocínio); José Francisco Caseiro (40€ - patrocínio); Vasco Sousa Almeida (7.5€); António José Caseiro de Almeida 
(10€); Adelina Maria Caseiro de Almeida (10€); António Manuel Nunes Andrade (15€ + 5€ oferta); António da Fonseca Santos (15€ + 
5€ oferta); Isabel Gomes da Ascenção (7.5€ + 1.5€ oferta); António Joaquim Caseiro Barranha (7.5€); Fernando Batista Andrade (15€ 
+ 4€ oferta); João Pires Andrade (7.5€ + 2.5€ oferta); Jorge António Araújo Faustino (10€ + 2€ oferta); João Ferreira Caseiro (7.5€); 
Maria de Lurdes Caseiro Marques (10€); António Diogo Tenreiro (7.5€); José Manuel Lopes Marques (15€ + 5€ oferta); Teresa Augusta 
Barranha (7.5€); David Ferreira Caseiro (15€); Luís Filipe Almeida Nunes Pinto (25€ - patrocínio); Carlos Fernando Nunes Andrade 
(15€ + 4€ oferta); José Francisco da Cruz Lopes (15€ + 14€ oferta); Restaurante Terreiro de Santa Cruz (25€ - patrocínio); Maria de 
Fátima Coelho Marques (7.5€ + 2.5€ oferta); Teresa Marília da Cruz Lopes (10€); Maria Antónia da Cruz Lopes Costa (10€); Maria 
Isabel Almeida Nunes Pinto (7.5€ + 2.5€ oferta); Francisco Cardoso Figueiredo (7.5€ + 1.5€ oferta); Susana Pinto Almeida (10€); Vasco 
Correia de Andrade (15€ + 5€ oferta); Piedade Gonçalves (7.5€ + 2.5€ oferta); Vítor Carvalho Correia (7.5€); Margarida Pires (15€); 
João Paulo da Cruz Lopes (30€ - 2 anos + 2€ oferta); Maria Manuela Dias Machado (30€ - 2 anos); Casimiro Baltazar Lopes (7.5€); 
Fernando Gonçalves (10€ + 10€ oferta); Maria Cândida Carvalho Abreu (10€ + 0.5€ oferta); Ana Maria Pereira Domingos (7.5€); Diana 
Isabel Baltazar Martins (10€); José Francisco Lopes Baltazar (7.5€ + 1.5€ oferta); Maria Salete Figueiredo Santos (15€); Maria Salomé 
Sobral Baltazar (10€); Miquelina Andrade Pena (10€); Maria Alice de Jesus Coelho (7.5€ + 2.5€ oferta); Sandra Almeida Santos (15€); 
Cristina Maria Sobral Pires (7.5€ + 2.5€ oferta); Susana Catarina Cardoso Almeida Santos (7.5€ + 2.5€ oferta); Carlos Fernando Sousa 
Martinho (15€ + 5€ oferta); Fernando Jorge Vieira Ribau (10€); Fernando da Cruz Caseiro (45€ - 3 anos); Luís da Fonseca Santos (7.5€); 
Mário José da Silva Caseiro (7.5€); Luís Manuel Rodrigues Sobral (30€ - 2 anos); António José Almeida Genésio (15€); Ana Maria Dias 
dos Santos Genésio (7.5€ + 2.5€ oferta); Fernando Horácio da Cruz Lopes (15€); Helena Maria Caseiro Fernandes (15€); Maria Augusta 
Tenreiro Silva (25€ - patrocínio); Isabel Batista (10€); Paulo Nunes (15€); Jacinta da Conceição Gonçalves Caetano (7.5€ + 2€ oferta); 
Elisabete Pacheco Sousa (7.5€); António Ferreira da Cruz (20€); Delfim da Silva Chaves (20€); Ana Maria dos Santos (7.5€); Minimer-
cado Ferreiro (7.5€); José Francisco Marques Caseiro (10€ + 3€ oferta); Maria dos Prazeres Almeida Ernesto (15€); Rosalina Ehret 
(15€); Celeste Martinho (7.5€); Cristina Alexandra de Almeida Lopes (10€); Maria do Carmo Lopes Almeida (15€ + 5€); Jorge Caseiro 
de Jesus (10€); Centro de Dia de Carapito (7.5€ + 2.5€ oferta); Pároco de Carapito (7.5€ + 2.5€ oferta); Carlos José Nunes (7.5€ + 2.5€ 
oferta); Catarina Isabel da Cruz Caseiro Lopes (15€ + 4€ oferta); Erménio Jesus dos Santos (15€ + 5€ oferta); Maria do Carmo Guerra 
(15€); Pizzaria Nascer do Sol (25€ - patrocínio); Fernando Jesus dos Santos (15€ + 4€ oferta); Maria Celina Jesus dos Santos (15€ + 15€ 
oferta); Aldina Gomes do Espírito Santo (7.5€ + 2.5€ oferta); Joaquim Pereira Domingos (7.5€ + 2.5€ oferta); Almiro Lopes da Silva 
(7.5€); Carlos Afonso Paixão Lopes (10€ + 2€ oferta); José Pereira Gomes (15€ + 5€ oferta); Maria de Lurdes Vaz de Almeida (20€); 
Noémia Almeida Fonseca (10€); Maria Gracinda Vaz (7.5€); Maria da Conceição Cruz Lopes Cardoso (7.5€); Maria Inês Manata Alves 
(10€); Ana Maria Azevedo (15€); Maria Odete Cristóvão (10€); José Sousa Martinho (15€ + 5€ oferta); Maria Sobral (15€ + 5€ oferta).
 (Caso tenha pago a sua assinatura nos últimos 2 meses e não conste desta lista, é favor avisar, pois foi apenas um lapso.)
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ESPAÇO DA JUNTA DE FREGUESIA
Obras na Praça

Apesar da demora na conclusão dos trabalhos, espera-
se que as obras da Praça fiquem concluídas até ao final do 
ano. Recentemente foram colocados vários bancos junto ao 
chafariz, a paragem de autocarro está terminada e o telefone 
público será colocado em breve. Serão também colocadas 
brevemente quatro papeleiras, uma no adro da Igreja, uma 
junto à paragem de autocarro, outra junto ao chafariz e a 
última junto a uma parede do largo da Praça. Depois disso 
faltará concluir as casas de banho, enterrar os fios de tele-
fone, entre outras coisas mais pequenas, devendo ser feita no 
final uma limpeza geral à Praça.

No seguimento da obra, a Junta de Freguesia, com a co-
laboração da Câmara Municipal, decidiu arranjar a rua que 
passa em frente às casas de banho públicas, alargando-a e 
construindo muros de suporte. Neste momento é possível o 
trânsito não só a pé, mas também de veículos motorizados.

A Junta de Freguesia quer agradecer a todos os propri-

etários que cederam terrenos no local à Junta, o que permitiu 
que a rua pudesse ter sido alargada.
Limpeza de Ribeiros

Iniciou no passado sábado, 13 de Setembro, a limpeza dos 
ribeiros da freguesia, que têm no seu leito arvoredo. A Junta 
de Freguesia informa os proprietários de terrenos junto a es-
ses ribeiros que podem beneficiar da lenha. Se no prazo de 
15 dias a lenha não for retirada, a mesma será desfeita.
Combate a Incêndios

A Junta de Freguesia adquiriu recentemente 5 casacos de 
protecção no combate a incêndios.

Para contacto:
JUNTA DE FREGUESIA 
DE CARAPITO
Largo Adelino Sobral
3570-100 Carapito
freguesiacarapito@gmail.com

matrimónio, em Gradiz, Manuel Sousa e Sofia Gonçalves, natural 
de Vila Nova de Famalicão.

Contraíram matrimónio na Suíça, a 20 de Setembro, Ana 
Gomes e Nastasi Santino, natural de Itália.

Parabéns aos novos casais e felicidades.
BODAS DE PRATA

Celebraram no passado dia 19 de Agosto as Bodas de Prata, 
Isidro e Helena.
BODAS DE OURO

Celebraram as Bodas de Ouro a 8 de Agosto, Francisco Mar-
tinho e Maria Luísa Sousa.

Parabéns aos casais pela longa união.



4                                cARUSPINUS                  SETEMBRO

O plano de reorganização da rede escolar começou há já 
quase uma década, em 2005, tendo como objectivo encerrar 
todas as escolas do 1º ciclo com menos de 10 alunos, hav-
endo à data, em Portugal, 8396 escolas deste nível de ensino. 
A primeira fase terminou com o encerramento de 2685 esco-
las. Em 2010, fruto da Resolução do Conselho de Ministros 
nº 44/2010, ficou definido o número de 21 alunos como o 
valor mínimo para que uma escola do 1º ciclo pudesse con-
tinuar a existir enquanto tal. Desde então, o fecho de escolas 
continuou, havendo no final de 2013 apenas 4749 escolas do 
1º ciclo abertas, isto é, pouco mais de metade do que as que 
havia em 2005.

Em Junho passado, o Ministério da Educação divulgou 
uma nova lista, com 311 estabelecimentos de ensino do 1º 
ciclo a não abrir portas já em 2014/2015, de onde constavam 
as escolas de Carapito, Cortiçada e Pena Verde. Por se verifi-
car que a escola de Aguiar da Beira não reunia as condições 
para receber todos os alunos das freguesias de Carapito, Cor-
tiçada e Pena Verde e, por força de várias entidades políticas, 
conseguiu-se que as três escolas continuassem abertas, ainda 
que todas com menos de 21 alunos.

Ainda assim, outra lei permite que apenas as escolas com 
19 ou mais alunos mantenham as duas salas abertas. A escola 
de Carapito, que poderia ter precisamente 19 alunos e man-
ter as duas salas abertas no ano lectivo 2014/2015, viu a mat-
rícula de uma aluna ser anulada pelo Agrupamento de Esco-
las de Aguiar da Beira, dizendo que a matrícula dessa aluna 
não seria válida, por não ter a assinatura do encarregado de 
educação, residente na Suíça, quando antes tinha garantido 
que estava tudo bem, como o testemunha o comprovativo da 
matrícula emitido. Não estando habilitada a permanecer na 
escola de Carapito, a aluna manteve-se com os pais na Suíça, 
onde frequenta actualmente a escola.

Como resultado da anulação da matrícula desta aluna, 
que seria a 19ª, a escola de Carapito ficou apenas com uma 
sala aberta, onde são leccionadas aulas aos 4 anos curricu-
lares, com apenas um professor.

Aqui vemos de forma bem clara que não seria objectivo 
do Agrupamento manter as duas salas da escola de Carapito 
abertas, onde os pais vêm como única explicação a má-fé, 
pois outras crianças tiveram a sua matrícula feita por tios ou 
avós, não sendo levantado qualquer problema.

Está fácil de ver que manter alunos de 4 anos curriculares 
na mesma sala só será prejudicial para os próprios alunos, 
pois enquanto os da 1ª classe estão a aprender a ler e a es-
crever os da 4ª ficam a olhar e, o mesmo acontece quando 

os da 4ª estão a aprender matérias muito mais avançadas em 
relação aos da 1ª classe.

No dia 17 de Setembro realizou-se uma reunião do Agru-
pamento de Escolas com os pais das crianças a frequentar 
o primeiro ciclo em Carapito, onde estiveram presentes os 
presidentes da Câmara e da Junta de Freguesia, que refor-
çaram o apoio necessário para que o ano lectivo decorra da 
melhor forma.

O presidente da Junta de Freguesia informou que vai 
dar 50 euros a cada criança para ajuda da compra do ma-
terial escolar e que vai fazer tudo para que seja construído 
um coberto para as crianças poderem brincar nos dias de 
chuva. Sobre isso, os pais também já fizeram chegar, por es-
crito, essa mesma necessidade, assim como também manife-
staram a disponibilidade em colaborar com a mão-de-obra, 
se necessário.

Só da parte da direcção do Agrupamento de Escolas não 
houve qualquer tipo de abertura para explicar algumas me-
didas tomadas até à data e tentar resolver o que ainda é pos-
sível resolver no início do ano escolar.

Os pais ficaram ainda descontentes com a forma como 
foram feitos os horários, que dizem, “não foram feitos de 
acordo com as necessidades das crianças”. O principal motivo 
de desagrado dos encarregados de educação prende-se com 
o facto de colocarem as aulas de Expressão e Educação Física 
e Educação Moral e Religiosa, durante as manhãs, deixando 
o Português e a Matemática para segundo plano.

Assim, os pais pediram à Diretora do Agrupamento 
para alterar os horários, proposta à qual a Directora foi per-
emptória na resposta, dizendo, de imediato, que não o faria. 
Não havendo qualquer abertura, nem para tentar algumas 
alterações, nem sequer para dialogar com os pais, foi-lhe 
dada uma semana para que pudesse repensar o assunto, e até 
lá, as crianças não frequentariam as aulas em causa, como 
protesto e desagrado pela forma como estão a ser tratadas. 
Foi o que a aconteceu na manhã do dia 19 de Setembro, em 
que as crianças ficaram em casa.

Os pais ainda acreditam que haja alguma abertura por 
parte do Agrupamento, exigindo que as coisas sejam com-
pletamente esclarecidas, caso contrário terão de ser tomadas 
outras medidas.

E se o ensino do 1º ciclo está a passar por tudo isto, con-
vêm também reflectir, por exemplo, porque é que, só de Car-
apito, já estão sete jovens do ensino secundário a frequentar 
as escolas dos concelhos vizinhos.

Com tudo isto estamos a um passo de ficar sem 10º, 11º 

ESCOLA DE CARAPITO TERÁ APENAS UMA 
SALA ABERTA NO ANO LECTIVO 2014/2015
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e 12º anos no Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira, 
preocupação que foi reiterada pela própria Directora, já du-
rante o passado ano lectivo. Depois disso acontecer já não há 
nada a fazer e as nossas crianças terão de abandonar o nosso 
concelho após o nono ano.

Até lá, somos todos responsáveis, pais e alunos, mas aci-

ma de tudo, Agrupamento e Câmara Municipal. Depois de 
acontecer já não vale a pena reclamar.

Pensemos no futuro das nossas crianças e do nosso con-
celho. Sem juventude, estamos destinamos à rápida deserti-
ficação, que ainda estamos a tempo de travar.

Álvaro Caseiro de Almeida

O Clube Cultural e Recreativo realizou mais uma vez 
o torneio de futebol de 5, este ano entre os dias 12 e 26 de 
Julho. Tendo contado com a participação de 12 equipas, al-
cançou um novo record, pondo-o a par de outros torneios 
realizados em localidades próximas e com mais reputação.

Com uma média de 3 jogos por dia, foram 12 dias de 
jogos que trouxeram muita animação e futebol a Carapito.

A população local, mas também os adeptos das várias eq-
uipas externas participantes, que estavam em maioria, tiver-
am a oportunidade de assistir a bons momentos de futebol, 
em partidas bem disputadas.

Dos 38 jogos previstos realizaram-se 36, sendo a final dis-
putada no sábado da festa do Clube, dia 26.

É certo que nem tudo correu bem e a direcção do CCRC, 
que organizou, tomou as devidas notas para que na próxima 
edição esses mesmos aspectos possam ser corrigidos. Um 
exemplo disso foi a não realização do jogo que iria definir o 
3º e 4º lugares, entre as equipas Ferreirim e Os Cubas, devi-
do à desistência da equipa Ferreirim no jogo da meia final, 
alegando não estarem reunidas as condições para que pu-
dessem manter a integridade física dos jogadores.

A final opôs as equipas Granisantos e Minipreço, tendo 
saído vencedora a equipa Minipreço, que ganhou por 7-1, 
num jogo muito bem disputado.

Há também que dar os parabéns à equipa Anónimos, que 
apesar dos 84 golos sofridos e o último lugar no grupo não 
tiveram medo de participar e disputaram todos os jogos 

sempre com o maior desportivismo.
A direcção do Clube já fez a avaliação do torneio em re-

união, tendo dado nota positiva à sua realização. Concluiu 
ainda a direcção que, tendo em conta as excelentes condições 
que o Clube dispõe para a prática do futebol, o torneio poderá 
voltar no próximo ano. Para tal, deverá ser criado um regu-
lamento que todas as equipas terão que cumprir obrigato-
riamente, por forma a que o número de participantes possa 
ainda aumentar, dando também mais condições aos árbitros 
para fazerem o seu trabalho.

Finalmente, o pódio ficou composto da seguinte forma:
1º Lugar – Minipreço
2º Lugar – Granisantos
3º Lugar – Os Cubas
Obrigado a todas as equipas que participaram e ao públi-

co que assistiu e contribuiu para a melhoria do espectáculo e 
também ao Francisco Mesquita Sobral, que mesmo não sen-
do membro dos corpos gerentes do CCRC, se disponibilizou 
para ajudar na arbitragem.

Álvaro Caseiro de Almeida

TORNEIO DE FUTEBOL DE 5 DO CCRC
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Como terra de caçadores desde há muito tempo, Carapito 
continua ainda nos dias de hoje a contar com um número 
de efectivos muito significativo. “Em Carapito, legais, somos 
cerca de 30”, diz-nos José Figueiredo Tenreiro.

Este ano a época de caça abriu oficialmente a 17 de Ago-
sto, com a rola, que ocorreu também nos dois Domingos 
seguintes.

Ao início de uma tarde de Domingo com muito sol, fomos 
encontrar um grupo de mais de uma dezena de caçadores, já 
no repasto após a caçada matinal, servindo-se de uma velha 
mesa de matraquilhos como suporte para os tachos. Esta é 
mais uma das particularidades associada a um dia de caça, 
os momentos de convívio entre todos os caçadores, que por 
vezes são partilhados com amigos.

Questionado sobre a existência de caça na zona, José 

Tenreiro afirma que “coelhos e rolas há cada vez menos e os 
javalis não se podem matar”, acrescentando no entanto que 
apesar de tudo “para nós ainda vai dando”.

Aquele seria o principal momento de repouso, para de-
pois continuarem mais uma tarde na busca incessante de al-
guma rola menos acautelada.

Após o término da caça à rola a época de caça pára no-
vamente, para depois reiniciar a 5 de Outubro com a caça 
ao coelho, seguindo-se as batidas que só vão terminar em 
Fevereiro.

Certamente estes e muitos mais caçadores irão estar pre-
sentes nestes eventos que lhes irão ocupar a grande maioria 
dos Domingos.

Álvaro Caseiro de Almeida

CAÇA CONTINUA A TER MUITOS
ADEPTOS EM CARAPITO

A Feira de Actividades Económicas de Aguiar da Beira 
alcançou este ano a sua 13ª edição.

O município apostou num cartaz bem diversificado a 
nível musical, onde o cabeça de cartaz, Tony Carreira, trouxe 
alguns milhares de pessoas ao recinto, ainda assim, talvez 
abaixo do esperado, pois não era difícil circular.

O espaço da feira tinha também este ano mais expositores 
do que é habitual, aos quais se juntou a primeira mostra gas-
tronómica, a que o público aderiu em grande número.

No início da noite do último dia foi realizado o tradicion-
al cortejo das freguesias, este ano assumindo uma linha com-
pletamente diferente dos anos anteriores. As várias fregue-

sias, associações e grupos, prepararam um desfile onde os 
andores tinham sido construídos essencialmente a partir de 
metal.

A Junta de Freguesia de Carapito levou um andor em 
forma de pito, como não poderia deixar de ser, sendo tam-
bém acompanhada pelos utentes e funcionários do Centro 
de Dia, como já tem vindo a ser hábito.

Foi sem dúvida um cortejo diferente. Uns gostaram, out-
ros não. Houve até quem tivesse acusado o muito tempo 
que esteve em pé parado. Reunidos os prós e contras, é uma 
questão de avaliar e fazer ainda melhor para o próximo ano.

Álvaro Caseiro de Almeida

FEIRA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 
AGUIAR DA BEIRA

Freguesia de Carapito em desfile, com o Presidente
da Junta a indicar o caminho.

Grupo de Bombos em frente ao stand da freguesia de
Carapito, após actuação no desfile.
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Carapito e as suas serras foram percorridas por mais de 
100 pessoas no passado Domingo, 14 de Setembro, em mais 
uma edição das Caminhadas na Natureza.

Num dia em que até o tempo ajudou, tornando a manhã 
muito agradável, foram 120 as pessoas, com idades dos 8 aos 
80, que participaram em mais uma edição deste já reputado 
evento.

Sendo talvez a mais participada das caminhadas já re-
alizadas em Carapito, esta ficou ainda marcada pela elevada 
participação jovem, o que demonstra que nem todos querem 
ficar em casa, mas apoiam e participam nestas iniciativas.

No total dos 11 km percorridos ao longo das cerca de duas 
horas e meia, o percurso dividiu-se entre a Fraga, a Revolta, 
os Castelos e a Regada, indo depois terminar no Parque da 
Lameira da Ribeira, após ter começado na Praça de Carapito.

Os que quiseram, puderam ainda ficar a conhecer um 
pouco mais acerca do património de Carapito, dado que es-
teve também presente o carapitense Carlos Paixão, que fez 
questão de transmitir um pouco do seu conhecimento a to-
dos os que o quiseram ouvir.

Após a caminhada todos se juntaram na sombra do 

parque da Lameira da Ribeira, onde a Junta de Freguesia 
ofereceu o almoço, com carne e frangos assados.

Também a Comissão para as Comemorações dos 500 
Anos do Foral de Carapito marcou presença, tendo ofereci-
do uma saborosa sangria a todos quantos a quiseram provar.

Joaquim Pires, o mais velho dos participantes, com 78 
anos, disse no final ter gostado bastante da caminhada. “Não 
me custou nada. Se fossem mais quatro ou cinco quilómet-
ros também os fazia. Mas foi boa”. Questionado sobre a sua 
participação neste tipo de eventos rematou - “estou sempre 
pronto, o que é que estou a fazer em casa?”, mostrando toda a 
sua vivacidade.

Já o presidente da Junta, Filipe Pinto, disse ter sido “uma 
das melhores caminhadas realizadas em Carapito até hoje, 
com um bom percurso, com cerca de 11 km”. Em comparação 
com o ano transacto, onde participaram cerca de 70 pessoas, 
realça o facto de haver “muita juventude e também muitas 
pessoas de fora da terra”. Por outro lado, disse ainda que “gos-
taria que tivesse participado mais gente de Carapito, pois po-
deria ser ainda melhor”.

Álvaro Caseiro de Almeida

CAMINHADA NA NATUREZA EM CARAPITO 
ALCANÇOU OS 120 PARTICIPANTES

O início na Praça Na subida para a Fraga

Na Lameira da Ribeira para o almoço
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FESTA DO CLUBE COM MUITO SOL
E BOA ADESÃO

A festa do Clube realizou-se este ano nos dias 26 e 27 de 
Julho.

Como tem vindo a ser hábito, a festa iniciou-se oficial-
mente pelas 16h00 com o Torneio de Malhas no campo dos 
Mosqueiros. Foram 8 as equipas que disputaram o troféu, 
que mais uma vez foi para o Eirado.

Ao final da tarde realizou-se o jogo da final do Torneio 
de Futebol de 5, que opôs as equipas Minipreço e Granis-
antos e de onde saiu vencedora a primeira. Entretanto já a 
quermesse estava a dar prémios a todos os que quiseram ten-
tar a sua sorte.

Para a animar a noite veio o grupo musical 3G, que tocou 
até bem perto das 02h00 da madrugada.

Na manhã de Domingo, ainda cedo, já começavam a che-
gar os que queriam participar nas provas desportivas, que 
este ano foram divididas entre o atletismo, a corrida de sa-
cos, o fito e a gincana, com boa participação em todas elas.

Na parte da tarde realizou-se o jogo de futebol de 11 entre 
os casados e os solteiros, que assim repôs em falta o jogo do 
primeiro de Janeiro e que os solteiros ganharam por 2-1.

Por volta das 19h30 foram entregues os prémios que con-
decoraram todos os vencedores, mas também todos os par-
ticipantes.

Na última noite da festa foi o duo musical Sérgio e Pat-

rícia quem trouxe a animação que levou vários pares ao re-
cinto da festa.

Pouco depois da meia noite realizou-se o sorteio do 
CCRC que premiou 6 “apostadores”, para depois continuar o 
baile que durou até para lá da uma da manhã.

Apesar dos constrangimentos anunciados, a festa acabou 
por correr muito bem, onde o tempo se mostrou um grande 
aliado, pois os termómetros chegaram perto dos 40 graus 
nos dois dias.

Também a participação nas provas desportivas foi este 
ano mais elevada, a que ajudou a boa organização e o recente 
melhoramento na zona envolvente ao Clube.

No que à regularização da quota diz respeito, o número 
de sócios a fazê-lo foi de aproximadamente 100, estando em 
linha com os anos anteriores. A festa teve um saldo positivo 
de 1064€, que será discriminado e apresentado aos sócios na 
próxima assembleia geral, em Janeiro.

Obrigado a todos os que contribuiram para que a festa 
corresse pelo melhor, desde voluntários a patrocinadores. 
A todos os que participaram, quer habitantes locais quer 
os emigrantes, residentes em Lisboa ou noutras localidades 
do país, bem com aos que mesmo estando fora de Portugal, 
fazem questão de marcar presença nesta nossa festa de verão, 
um grande obrigado.

Inscrição nas provas desportivas Grupo dos 5000 m

Preparação para a corrida de sacos Jogo do fito
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ATLETISMO
Infantis
1º. João Vitorino – Taça ‘Restaurante 
Terreiro de Santa Cruz’
2º. Jenny Santos – Taça ‘Pizzaria Nascer 
do Sol’
3º. Gonçalo Tenreiro – Taça ‘CCRC’
4º. Daniela Sobral
5º. Matias Santos
6º. Erika Sena
7º. Laura Tenreiro
8º. Oceana Lyon
9º. Luísa Barranha

Juvenis
1º. Rodrigo Sobral – Taça ‘António Di-
ogo Tenreiro’
2º. Raquel Pinto – Taça ‘AutoFilipe’
3º. Dani Pires – Taça ‘CCRC’
4º. Cecília Sousa
5º. Tomás Jacinto
6º. Joana Pereira
7º. Tomás Lyon
8º. Duarte Tenreiro
9º. Rafael Tenreiro
10º. João Baltazar Tenreiro
11º. Ana Raquel Barranha
12º. Miguel Caseiro Figueiredo
13º. Diana Coelho

5000 m
1º. José Francisco Almeida – Taça ‘Pa-
daria Espírito Santo’
2º. Ricardo Pinheiro – Taça ‘Viagens 
Victor Correia’
3º. André Baltazar – Taça ‘António Di-
ogo Tenreiro’
4º. Toni Almeida
5º. Ricardo Sobral
6º. Milton Nascimento
7º. Francisco Sobral
8º. Pedro Caseiro
9º. Fernando Tenreiro
10º. José Baltazar Tenreiro
11º. André Campos
12º. Rui Pires

13º. Bruno Pires
14º. Francisco Sena
15º. Francisco Baltazar
16º. Nelson Santos
17º. Mónica Pinto
18º. António Pires
19º. Tomás Jacinto
20º. Laura Pires
21º. Helena Almeida
22º. Pedro Campos

CORRIDA DE SACOS
Júniores
1º. Rodrigo Sobral – Taça ‘Pizzaria 
Nascer do Sol’
2º. Duarte Tenreiro – Taça ‘Viagens 
Victor Correia’
3º. João Baltazar Tenreiro – Taça ‘Res-
taurante O Tenreiro’
4º. Joana Pereira
5º. Daniela Sobral
6º. Tomás Lyon
7º. Rafael Tenreiro
8º. João Vitorino
9º. Miguel Caseiro Figueiredo

Séniores
1º. Ricardo Pinheiro – Taça ‘Padaria 
Carapitense’
2º. António Pires – Taça ‘CCRC’
3º. Francisco Sobral – Taça ‘CCRC’
4º. Pedro Caseiro
5º. André Baltazar
6º. Bruno Pires
7º. Laura Pires
8º. Rui Pires

GINCANA
1º. David Barranha – Taça ‘RuiCar’
2º. Milton Nascimento – Taça ‘José Ga-
briel Pires’
3º. Jorge Vaz – Taça ‘CCRC’
4º. André Baltazar
5º. Francisco Sobral
6º. Ricardo Pinheiro
7º. Paulo Domingos

8º. Toni Almeida
9º. Francisco Baltazar
10º. Flávia Navoeiro
11º. Fernando Tenreiro
12º. Duarte Tenreiro
13º. Rafael Tenreiro
14º. Ricardo Laginhas
15º. João Vitorino

FITO
1ºs. João Caseiro e Fernando Caetano – 
Troféus ‘Manuel Barranha’
2ºs. Afonso Tenreiro e Afonso Gon-
çalves – Troféus ‘Padaria Carapitense’
3ºs. Paulo Caetano e António Figue-
iredo – Troféus ‘CCRC’

MALHA
1ºs. António Batista e Manuel – Troféus 
‘Junta de Freguesia de Carapito’
2ºs. João Casanova e Virgílio Caseiro – 
Troféus ‘CCRC’
3ºs. Pedro Caseiro e Paulo Albuquer-
que – Troféus ‘CCRC’

FUTEBOL DE 5
1º. Equipa Minipreço – 100€ + Taça 
‘Construções/Granitos Sobral e Pires’
2º. Equipa Granisantos – 50€ + Taça 
‘AutoFilipe e Filhos, Lda.’
3º. Equipa Os Cubas – 25€ + Taça 
‘CCRC’
Mais golos sofridos (84): Equipa Anón-
imos – Taça ‘António Diogo Tenreiro’

FUTEBOL DE 11
Vencedor: Solteiros – Taça ‘Impacto 
Publicidade’
Vencido: Casados – Taça ‘Restaurante 
O Tenreiro’

Álvaro Caseiro de Almeida

PRÉMIOS DAS PROVAS DESPORTIVAS
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IRMANDADE DAS ALMAS COMEMORA
320 ANOS

A Irmandade das Almas foi fundada em 24 de Agosto de 
1694, há portanto 320 anos. A sua fundação está atestada num 
livro de estatutos composto por 26 capítulos, com data de 8 de 
Novembro de 1880, este uma cópia do livro original, que à data 
estava já bastante deteriorado.

Após 320 anos ao serviço da Paróquia de Carapito, a Ir-
mandade das Almas, mantém-se ainda hoje activa. A propósito 
da efeméride, fomos falar com José Francisco Lopes Baltazar, 
membro da comissão.

Quem é a comissão que gere os destinos da Irmandade 
actualmente?

A Mesa da Irmandade é composta três membros, um juiz, 
que actualmente sou eu, um secretário, que é o Rogério Bal-
tazar e um tesoureiro, que é o José Figueiredo Tenreiro.

Com que rotatividade?
A Mesa muda de três em três anos.
E como é que é feito o registo dos Irmãos?
Temos um livro onde apontamos o número, o nome, a 

data de inscrição e depois a data do falecimento.
Quantos membros tem a Irmandade actualmente?
Actualmente temos 362 membros registados, apesar de 

não estar ainda totalmente actualizado, dado que entretanto 
faleceram alguns Irmãos.

Que acções realiza a Irmandade?
A Irmandade celebra anualmente o seu aniversário no 

primeiro sábado de Novembro. Já foi à Segunda-Feira, mas 
para que mais Irmãos possam estar presentes, mudou-se 
para o Sábado. Manda celebrar também 8 missas por cada 
Irmão que falece, e todos os meses manda celebrar uma mis-
sa por todos os Irmãos falecidos. Quando um Irmão falece, 
todos os outros vão acompanhá-lo em procissão. E em caso 
de necessidade de algum Irmão, a Irmandade está disponível 
para ajudar.

Quais são os símbolos da Irmandade?
Os Irmãos têm uma capa e as Irmãs uma fita. Depois 

há ainda uma cruz, duas bandeiras e quatro lanternas, que 
acompanham duas a duas, cada bandeira. Cada um dos 
membros da Mesa transporta também uma cajado em ma-
deira, sendo o do juiz diferente do dos outros membros.

E quem é que costuma transportar a cruz, bandeiras e 
lanternas?

Apesar de não ser oficial, há normalmente pessoas já des-
tinadas a cada uma das coisas, por serem residentes e estarem 
presentes em todas as celebrações. Mas pode ser qualquer 
membro da Irmandade.

Como é que acha que as pessoas vêm a existência da 
Irmandade?

Acho que a vêm com bons olhos. Pessoas de outras terras 
fazem regularmente comentários, quando estão presentes 
em celebrações em que a Irmandade está também, em que 
dizem que está muito bem organizada e apresentada. Todos 
os Irmão fazem questão de ter a sua capa bem arranjada e de 
seguir alinhados em procissão.

E todos os membros usam sempre a sua capa?
Sim, normalmente todos. Só às vezes um por outro, por 

esquecimento, é que não. Os estatutos só obrigam a que a 
capa seja utilizada até aos 80 anos, a partir daí é opcional. 
Mas temos vários exemplos de Irmãos, como o sr. Fernando 
Baltazar ou o sr. José Marques, que já têm mais que 80 anos e 
continuam a levar a capa.

Mas os Irmãos que não residem em Carapito estão dis-
pensados de estar presentes nas comemorações da Irman-
dade, não é?

Sim, os que não residem em Carapito estão dispensados.
E a Irmandade tem muitos Irmãos a residir fora de 

Carapito?
Tem. Cerca de 100. E estão em vários países, desde a 

França, a Angola, Suíça, Alemanha, entre outros…
Há uma idade mínima para se poder ser Irmão?
Não estou certo do que dizem os estatutos sobre isso, mas 

tenho ideia que sim. De qualquer forma a Irmandade tem 
membros com idades a partir dos 12 anos.

E em termos de jóia de inscrição e quota anual, como é?
Isso depende da idade do Irmão. Se tiver até 25 anos paga 

20€ de inscrição. Depois há outro preço até aos 50 anos e 
depois outro a partir dos 50 e por ai fora.

Certo. E em relação à quota anual, qual é o valor?
O mínimo é 2.5€. Mas as pessoas dão sempre mais. De-

pois há também quem faça donativos de valores superiores, 
mas que normalmente querem permanecer anónimos.

O número de membros tem vindo a aumentar ou a di-
minuir?

Tem vindo a aumentar. Todos os anos há sempre pessoas 
que manifestam o interesse em entrar para a Irmandade, não 
só mais adultos, mas também muitos jovens.

E em percentagem de homens e mulheres, novos e vel-
hos, sabe dizer alguma coisa sobre isso?

Assim de cabeça não, só olhando para o livro e fazendo 
um apanhado. Mas acho que estará bem distribuído.

Os Irmãos são cumpridores das regras da Irmandade?



SETEMBRO                       cARUSPINUS                          11

A grande maioria é. Mas também já houve quem tivesse 
sido excluído por não cumprir as regras da Irmandade. Por 
exemplo, um Irmão que seja residente em Carapito e falte 3 
vezes ao aniversário é expulso. E o mesmo acontece a quem 
não for aos funerais dos Irmãos. Não sou eu que o digo, são 
os estatutos.

E são aplicadas multas?
Agora já não, mas antigamente quem faltava a um funeral 

ou ao aniversário de forma injustificada pagava uma multa. 
Hoje em dia, não cumprindo os estatutos continuamente são 
excluídos.

E em termos financeiros, a Irmandade encontra-se 
bem?

A Irmandade tem gerido as suas contas principalmente 
porque há pessoas que pagam sempre mais que o que é devi-
do, porque também tem muitas despesas, não só em missas, 
mas também no aniversário. Quando passar o próximo an-
iversário, já em Novembro, iremos fazer contas, que depois 
serão apresentadas a todos os Irmãos.

Obrigado pelo tempo disponibilizado e parabéns por 
manterem viva esta associação tricentenária.

José Gabriel Pires

A três de agosto cumpriu-se a já 
tradição da festa da Nossa Senhora da 
Boa Viagem.

Esta é, sem dúvida, uma festa difer-
ente de todas as outras. Começa por ser 
o reencontro com os nossos emigrantes 
que já fazem questão de marcar presen-
ça activa nessa tarde, na Belubrica. 

No final da tarde, a rua transfor-

mou-se numa enorme capela a céu ab-
erta.  A parte religiosa decorreu com 
o maior sentido solene, sem qualquer 
ruído ou perturbação. Seguiu-se o 
lanche convívio onde todos participam. 
Terminou a festa com o também já ha-
bitual bailarico e a certeza de que para 
o ano se voltará a repetir.                                

Teresa Barranha

FESTA DA NOSSA SENHORA DA 
BOA VIAGEM

Procissão da Irmandade das Almas em 3 de Novembro de 
2001, lembrando também Irmãos já falecidos.
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No passado mês de Julho o Caruspinus lançou em inqué-
rito online uma consulta acerca do interesse e importância 
do jornal, principalmente para Carapito e os seus habitantes.

O inquérito teve 25 respostas válidas, trazendo várias 
propostas com vista ao melhoramento do jornal no seu todo.

A distribuição 
das idades dos 
participantes pode 
ser vista ao lado. 
Quanto ao género, 
esse está dividido 
da seguinte forma. 

De seguida apresentam-se as 
perguntas feitas, juntamente com as 
respostas a cada uma delas, de for-
ma gráfica.

1. Que importân-
cia vê na edição 
do Caruspinus em 
papel?
 

2. Que importân-
cia vê na edição 
online do Carus-
pinus?
 

3. Que importân-
cia vê nas notícias 
publicadas pelo 
Caruspinus?

4. Que importância vê na existência do jornal para Cara-
pito e os seus habitantes?

 

5. Que importân-
cia vê na existên-
cia do jornal para 
o concelho e a 
região?

6. Que actuali-
dade vê nas notí-
cias publicadas 
pelo Caruspinus 
em papel?

7. Que actuali-
dade vê nas notí-
cias publicadas 
pelo Caruspinus 
online?
 

8. Que isenção e 
imparcialidade vê 
nas notícias pub-
licadas pelo Ca-
ruspinus?

 
9. Quanto acha 
que o Caruspi-
nus é importante 
para Carapito, o 
seu desenvolvi-
mento e divul-
gação?

10. Acha que o Caruspinus 
pode melhorar?

De entre os que responder-
am que sim, os comentários e 
sugestões foram vários, nome-
adamente:

- algumas das notícias são desactualizadas, o que as torna 
menos importantes. Ao optar por não publicar essas notícias, 
ficará espaço para outras mais importantes e que eventual-
mente são menos exploradas;

- criação de uma secção infantil, com jogos, desenhos para 
colorir, ligar números para criar um desenho, por forma a in-

RESULTADOS DO INQUÉRITO CARUSPINUS
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cutir o gosto por receber o Caruspinus desde cedo;
- apresentação de textos mais pequenos e com mais foto-

grafias;
- criação de uma página dedicada aos emigrantes, quer 

fora de Carapito mas dentro de Portugal, quer fora de Portu-
gal, que são quem mais valoriza as notícias do jornal;

- alterar o design da capa, alterando a posição do título do 
jornal;

- divulgar ainda mais as empresas/empresários e pessoas 
de Carapito;

- melhorar a qualidade dos textos e a variedade de assuntos 
tratados;

- maior diversidade de notícias locais, e ainda,
- mais informação do concelho e outras aldeias circundan-

tes fora do concelho.
Todas elas são bem vindas, são construtivas e serão tidas em 

conta. Assim, lanço desde já aqui o desafio muito concreto:
- aos emigrantes peço que nos enviem as suas histórias, 

as suas notícias, o seu dia-a-dia ou simplesmente aquilo que 
achem que poderá ter interesse para os leitores. Poderá ser sim-
plesmente um pequeno texto acompanhado de uma fotografia 
onde fale um pouco de si, daquilo que faz. Criaremos assim “O 
Cantinho do Emigrante”.

- aos alunos da escola primária e jardim infantil de Cara-
pito será lançado o desafio de, um ou dois em cada edição, cri-
arem um jogo, para descobrir as diferenças, para construir um 
desenho ligando números, entre outros, que depois aparecerá 
na secção “Caruspinus Infantil”.

- naquilo que toca à qualidade/quantidade dos textos, fare-
mos o nosso melhor para o melhorar, tendo também atenção à 
actualidade das notícias.

- tal como até aqui, continuaremos a divulgar todas as em-
presas/empresários de Carapito, trazendo sempre que possível 
a voz de todos ao nosso jornal.
11. Acha que a periodicidade do jornal (bimestral) está 
ajustada à realidade?

Em alternativa à actual pe-
riodicidade, três participantes 
disseram que esta poderia pas-
sar a ser mensal. Essa é uma sit-
uação que de facto gostaríamos 
que acontecesse, mas infeliz-
mente de momento é completamente impraticável, primeiro 
porque iria duplicar os custos para os assinantes e o jornal, 
ao passar de 6 para 12 edições, segundo, porque nem sempre 
iria haver notícias suficientes para fazer um jornal coerente. 
Assim sendo, a periodicidade irá manter-se em bimestral 
como disse a maioria dos participantes.
12. Acha que o número de páginas é adequado?

O número de páginas varia 
entre as 12 e as 16, dependendo 
das edições, não devendo al-
terar esse número mais uma 
vez para não sobrecarregar os 
assinantes e o jornal e para que 
este se possa manter auto-sus-
tentável como até aqui.
13. Qual é a sua 
satisfação relati-
vamente ao relato 
de notícias quo-
tidianas de Cara-
pito?

14. Qual é a sua 
satisfação relati-
vamente à divul-
gação das activi-
dades realizadas?

15. Qual é a sua 
satisfação relati-
vamente à divul-
gação das empre-
sas e comerciantes 
de Carapito?

16. Qual é a sua 
satisfação relati-
vamente à existên-
cia de reportagens 
com a população?

 
17. Qual é a sua 
satisfação relati-
vamente à publi-
cação de estudos e 
dados de interesse 
sobre Carapito?

18. Qual é a sua 
satisfação rela-
tivamente ao es-
paço dado para a 
opinião do leitor?

Das respostas 
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às perguntas 14 a 18 podemos ver que há um número sig-
nificativo de pessoas que estão pouco satisfeitas com a di-
vulgação das actividades realizadas, empresas e empresários, 
reportagens com a população, publicação de dados e estudos 
de interesse sobre a freguesia ou mesmo com o espaço dado 
à opinião do leitor, que não ignoramos. No que toca à divul-
gação das actividades realizadas, por querermos que seja o 
mais geral possível, por vezes aparecem algo desactualizadas. 
Talvez seja preciso repensar o assunto por forma a melhorar 
a situação. Quanto à divulgação das empresas e comerciant-
es, pretendemos manter a média de um por edição, sendo 
uma questão de tempo até que passemos por todos. Quanto 
à divulgação de estudos/dados sobre a freguesia, tem vindo 
a ser feito, se bem que nem sempre compreendido. Ainda 
assim, por necessitar de investigação e tempo é um assunto 
que não é recorrente. Finalmente, em relação à opinião do 
leitor, o Caruspinus está sempre disponível para publicar os 
textos de todos e até hoje nunca nenhum foi recusado, pelo 
continuamos igualmente receptivos.
19. O que acha do 
design e grafismo 
do jornal?

20. Há alguma coisa em par-
ticular que não goste no Ca-
ruspinus?

 

21. O que é que acha que não está a ser abordado no Ca-
ruspinus e deveria sê-lo?

Aqui foram também apresentadas algumas propostas, 
nomeadamente:

- criação de um espaço dedicado ao presidente da Junta 
de Freguesia, para que este possa abordar projectos/obras em 
curso ou previstas;

- maior ênfase às pessoas da terra;
- mais entrevistas ou fotobiografias de carapitenses que es-

tão fora da sua terra, mas são relevantes no seu meio e para 
Carapito;

- nunca faltar uma entrevista com uma pessoa de relevo, 
seja residente em Carapito ou noutro local qualquer;

- mais espaço para os jovens se expressarem, e,
- maior divulgação da actividade e acção política de Cara-

pito.

Mais uma vez, todos os comentários são bem vindos e 
serão tidos em conta. Já é nosso hábito consultar o presiden-
te da Junta de Freguesia para que este nos possa dar conta 
da acção da Junta. Tentaremos apresentar a informação de 
forma mais clara e explícita, deixando também a disponibili-
dade para a criação desse espaço no jornal, assim o presidente 
ou a Junta de Freguesia o entendam, podendo divulgar tudo 
o que acharem importante, seja ao nível de obras, projectos 
ou mesmo a actividade política da freguesia. Relativamente 
à disponibilidade de espaço para entrevistas/fotobiografias 
de emigrantes, direcciono para o que foi dito atrás, reafir-
mando a disponibilidade. Igualmente, o Caruspinus sempre 
esteve aberto à colaboração dos jovens e de todas as pessoas 
em geral e continuará a está-lo. Sempre que assim o enten-
derem só têm que nos enviar os vossos contributos. Posso 
adiantar também que está já a ser pensada a próxima série de 
entrevistas a pessoas que não têm que ser necessariamente 
pessoas de relevo, empresários ou dirigentes, reafirmando a 
ideia que é objectivo do Caruspinus dar a voz a todos.
22. O que é que acha que está a ser abordado no Caruspi-
nus e não deveria sê-lo?

Quanto aos comentários nesta pergunta ressalta mais 
uma vez o facto de haver textos pessoais demasiado longos 
que “roubam” espaço a outros apontamentos noticiosos.
23. Acha que o 
Caruspinus tra-
duz de forma fiel 
a realidade?

24. Relativamente ao website do Ca-
ruspinus (www.caruspinus.pt), acha 
que é de fácil navegação?

Não tendo sido apontados proble-
mas de maior com a navegação na pá-
gina, ressalta o facto de haver quem 
veja as notícias com as fotos desfor-
matadas em altura. Não digo que não possa acontecer, mas a 
partir da utilização com os três principais browsers, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, não foram en-
contrados problemas. O uso noutros browsers ou mesmo em 
dispositivos móveis não pode ser garantido para já.
25. Qual é o seu 
grau de satisfação 
geral com o Ca-
ruspinus?

Obrigado a to-
dos os que partic-
iparam.                  ACA
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CARAPITO LANÇA VÍDEO DE PROMOÇÃO E 
NOVO SLOGAN

A Junta de Freguesia de Carapito tem vindo a trabalhar 
há já algum tempo na promoção e valorização da aldeia, que, 
como é sabido, tem um enorme potencial turístico.

Assim, definiu um plano estratégico para o fazer e que 
consiste essencialmente em três fases:

1. Identificação e inventariação do património, natural ou 
construído;

2. Requalificação desse mesmo património,
3. Divulgação e sua promoção.
Como é sabido, os poucos recursos fi-

nanceiros de que a Junta dispõe não lhe 
permitem envolver-se em projectos de 
grande envergadura. No entanto, sabendo 
das suas limitações, fará também um tra-
balho à sua dimensão, pois os recursos 
criativos e inventivos, esses são ilimitados 
e, pretende usá-los da melhor forma.

A primeira fase do plano está pratica-
mente concluída, tendo sido identificado 
mais de 90% do património local. Igual-
mente, a segunda e terceira fases estão já 
também em andamento. Certamente que 
a requalificação de todo o património não 
estará concluída nos próximos anos, mas 
a grande maioria, espera-se que sim. Por 
isso mesmo, é importante que faça desde 
já a divulgação e promoção da aldeia, para que num futuro 
próximo passe a ser um local turístico como tantos outros. 
Pode demorar 5, 10 ou 15 anos até que se chegue ao patamar 

pretendido, mas o passo mais importante já foi dado.
Hoje em dia quem visitar Carapito pode ficar desde logo 

a saber qual o património que está a visitar, trabalho result-
ante da identificação levada a cabo pela Junta de Freguesia 
no último trimestre.

O vídeo de promoção que agora divulga pretende mos-
trar o grande património natural e construído que a aldeia 
possui, associado à gastronomia, qualidade de vida e tran-
quilidade. O vídeo está disponível em português e inglês na 

página do Youtube da CaruspinusTV.
Juntamente com o vídeo foi divulgado 

o novo slogan de promoção da aldeia, que 
espelha uma das características que por 
cá se fazem sentir, a juventude, sinal de 
vida. Carapito – Uma Aldeia Com Vida 
é o lema.

Para breve está o lançamento de um 
desdobrável com a identificação dos es-
tabelecimentos comerciais e demais pon-
tos de interesse na óptica do turista, bem 
como de todo o património. Outras ini-
ciativas que irão certamente acrescentar 
valor à freguesia já estão a ser preparadas, 
porque a aposta, essa, terá que ser forte e 
direccionada.

Continuem a seguir-nos em: www.car-
apito-agb.pt (website oficial de Carapito) e em www.face-
book.com/carapito.agb (página oficial de Facebook de Car-
apito).                                        Álvaro Caseiro de Almeida

DVD DAS COMEMORAÇÕES DOS 500 ANOS DO 
FORAL DE CARAPITO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

FICHA TÉCNICA:

DVD1
Vídeo 10 de Maio
Duração: 66 min
Vídeo 11 de Maio
Duração: 76 min

DVD2
Vídeo
Preparação - Duração: 22 
min; Cortejo Manhã (10 
Maio) - Duração: 10 min; 
Cortejo Tarde (10 Maio) - 
Duração: 15 min; Actuação 
Gaiteiros (10 Maio) - Du-

ração: 70 min; Eucaristia 
(11 Maio) - Duração: 111 
min; Actuação Gaiteiros (11 
Maio) - Duração: 19 min
Concerto da Escola de Músi-
ca de Aguiar da Beira (11 
Maio)  - Duração: 56 min
Fotos
Almoço em Lisboa a 20 de 
Outubro de 2013
Almoço na Suíça a 16 de No-
vembro de 2013
Preparação para os dias 10 e 
11 de Maio
10 de Maio
11 de Maio

A Comissão para as Comemorações dos 500 anos 
do Foral tem já disponível para venda o vídeo que 

compila os melhores momentos vividos nos dias 10 e 11 de 
Maio passado.

Numa edição em dois DVDs, ali se juntam mais de duas 
horas de vídeo dos dias 10 e 11 de Maio, acompanhadas por 
cerca de 6h em extras, divididas entre fotografias e vídeo.

Este é mais um registo que a Comissão quer deixar a to-
dos, disponibilizando por isso o pack de dois DVDs a um 
preço simbólico de 5€. Para encomendas é favor contactar 
qualquer um dos membros da Comissão ou enviar email 
para 500anoscarapito@gmail.com.                          A Comissão
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COMEMORAÇÃO DO 35º ANIVERSÁRIO DO CLUBE
CULTURAL E RECREATIVO DE CARAPITO

Cabicanca Seguros
Francisco José Tomás
Av. da Liberdade, 36 R/C
3570-018 Aguiar da Beira

Tel/Fax: 232 687 055 - Tlm. 964 233 859
cabicancaseguros@hotmail.com

                    Agente Principal

SILVA TENREIRO & 
FILHOS, LDA

Lugar da Serrinha, Barracão - Valverde
3570-211 Aguiar da Beira

Tlm: 962 808 995 - Tel: 232 680 195
av.s.silva@hotmail.com

Sábado, 25 de Outubro

JANTAR CONVÍVIO COM TODOS 
OS SÓCIOS E SIMPATIZANTES

20h00

Faça já a sua inscrição nos cafés da aldeia ou pelo email
ccrcarapito@gmail.com até ao dia 22!

Venha
comemorar
connosco!


