
FUNDADOR: ANTÓNIO FRANCISCO CASEIRO MARQUES . DIRETOR: ÁLVARO JOSÉ CASEIRO DE ALMEIDA
Diretor-Adjunto: José Gabriel Marques Pires . Subdiretora: Cidália Maria Coelho Batista

PUB

BIMESTRAL . N.º 36 . ANO VI . SÉRIE II . JANEIRO DE 2018 . PREÇO: 1,5 € . TIRAGEM: 280 Ex. . ISSN: 2182-5130

FESTA EM 
HONRA DE 

NOSSA
SENHORA DA 
PURIFICAÇÃO

Carapitenses
mantêm devoção 

pela Padroeira

ENTREVISTA COM BRUNO SILVA
Proprietário da empresa Briefing

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO
Um tempo diferente

DESPISTE NA BARREIRA DA PIPA CAUSOU UM MORTO

IKEA comprou Parque Eólico do Pisco QUADRA DO NATAL MANTEVE AS TRADIÇÕES



DOENTES/ACIDENTADOS
A Sr.ª Conceição Caseiro tem tido 

grandes dificuldades de mobilidade, devi-
do a um problema nas pernas. Encontra-
se a fazer exames e tratamentos.

O Prof. Carlos Paixão foi operado ao 
apêndice, na noite de consoada. Já se en-
contra recuperado.

O Sr. António Joaquim Barranha foi 
operado a uma hérnia. Já se encontra re-
cuperado.

A Sr.ª Rosa Figueiredo teve que rece-
ber tratamento no hospital de Viseu devido 
a um problema nas pernas. Encontra-se 
em recuperação.

O menino Bruno Santos teve que ser 
socorrido num hospital de Coimbra após 
ter engolido uma moeda.

O Sr. João Almeida encontra-se a 
fazer tratamentos e consultas devido a um 
câncro na garganta.

A Sr.ª Celeste Martinho teve que ser 
transportada ao hospital pelo INEM devido 
a uma hemorragia no nariz.

O Sr. Fernando Invêncio foi também 
transportado ao hospital pelo INEM devido 
a uma indigestão.

O Sr. Ricardo Santos foi operado a 
uma hérnia. Encontra-se em recuperação.

O Sr. Fernando Caetano encontra-se 
internado na Guarda em exames.

O Caruspinus deixa votos de rápidas 
melhoras a todos os que ainda se encon-
tram doentes ou em recuperação.
FALECIMENTOS

Faleceu em Lisboa, 
no dia 11 de dezem-
bro, o Sr. António dos 
Santos Pereira. Assi-
nante do nosso jornal, 
Irmão da Irmandade das 
Almas e amigo de Cara-
pito, deixou-nos aos 92 
anos.

À família enlutada, mulher, filhas, ne-
tos e bisnetos, o Caruspinus deixa senti-
das condolências.

Cidália Batista

EDITORIAL
2017: os acontecimentos que marcar-

am o ano
O ano de 2017 ficou marcado por um sem-

número de eventos de extrema relevância, quer 
em Portugal, quer no Mundo inteiro. Focando-
nos apenas em Portugal, facilmente vemos que 
por cá houve também um grande número de 
acontecimentos de grande impacto.

Aquele que ficou assinalado, sem qualquer 
dúvida, como o acontecimento mais marcante 
do ano, foram os incêndios que causaram a 
morte de 112 pessoas, até agora, sendo, por 
isso, os piores de sempre e aqueles que mais 
área ardida deixaram nos últimos 10 anos: mais 
de 500 mil hectares, o equivalente a toda a 
área do distrito de Viseu.

Na Madeira, a queda de uma árvore matou 
13 pessoas e deixou outras 50 feridas.

O período de abril a novembro foi o mais 
seco desde 1931, com uma precipitação de 
cerca de 30% do normal, o que deixou 97% do 
país em seca severa ou extrema. Os distritos 
de Viseu, Bragança e Beja tiveram que rece-
ber camiões com água para garantir o abas-
tecimento básico às populações. Como con-
sequência mais direta da seca, as produções 
agrícolas de norte a sul do país foram significa-
tivamente afetadas.

José Sócrates, primeiro-ministro de Por-
tugal entre 2005 e 2011, foi acusado de 31 
crimes, repartidos entre corrupção passiva de 
titular de cargo político, branqueamento de 
capitais, falsificação de documentos e fraude 
fiscal qualificada.

Dezassete elementos da Polícia de Se-
gurança Pública (PSP) foram acusados e vão 
ser julgados, após denúncias de agressões e 
tortura contra jovens da Cova da Moura, con-
celho da Amadora, ocorridas em 2015.

O papa Francisco visitou pela primeira vez o 
Santuário de Fátima por ocasião da celebração 
do Centenário das Aparições e canonização 
dos beatos Francisca e Jacinta, os mais jovens 
santos não-mártires.

O ministro das Finanças, Mário Centeno, foi 
eleito presidente do Eurogrupo, tendo tomado 
posse a 12 de janeiro deste ano.

Morreu Mário Soares, Américo Amorim, 
Belmiro de Azevedo e Zé Pedro.

Em Carapito, o ano foi também ele de mui-
tos acontecimentos. Registámos o nascimento 
de 11 Carapitenses e o falecimento de 14. 
Realizaram-se ainda mais de 10 festas ou dias 
comemorativos.

A tília do adro da igreja caiu. Um incêndio 
queimou parte da Serra do Pisco.

Realizaram-se eleições autárquicas, deix-
ando o xadrez político da freguesia e do con-
celho inalterado.

Ao longo de seis edições, o Caruspinus 
publicou 80 páginas.

Após um ano particularmente difícil, os vo-
tos são de que 2018 traga muito mais alegrias 
do que tristezas e que daqui a um ano este-
jamos a fazer um balanço bem mais positivo.

Até à próxima edição.                       O Diretor
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ELEIÇÕES NO CLUBE A 10 DE FEVEREIRO
Convocatória da Assembleia Geral do CCRC em sessão ordinária

O Clube Cultural e Recreativo de Carapito convoca todos os sócios para uma As-
sembleia Geral deste Clube, em sessão ordinária, na sua sede, a decorrer no dia 10 de 
fevereiro de 2018, pelas 20h00, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto Um – Apresentação e aprovação do relatório de contas de 2017 e parecer do 
Conselho Fiscal relativo ao Clube e demais secções;

Ponto Dois – Eleição dos corpos gerentes do Clube e demais secções para o biénio 
2018/2019,

Ponto Três – Outros assuntos de interesse para a vida deste Clube.
— De acordo com o art.º 32º do Regulamento Geral Interno deste Clube, as listas e programas 
candidatos devem ser apresentados ao presidente da Mesa da Assembleia Geral ou a um dos 
seus secretários até 48 horas antes da hora marcada para a assembleia.

— Todos os sócios devem verificar o estado da sua quota até à hora de início da Assembleia.

— Os Estatutos e Regulamento Geral Interno podem ser consultados na sede do Clube ou em 
http://www.carapito-agb.pt/associacoes/culturais-e-recreativas/ccrc/.



Pagaram Assinatura: D. Maria José Campos Lopes (20€ — 2 anos); Casimiro Baltazar Lopes Isidoro (10€ + 5€ oferta); Virgílio Ferreira Caseiro 
(7,5€); Maria da Conceição Cruz Lopes (7,5€); Maria das Dores Paixão Tenreiro (7,5€ +2,5€ oferta); Afonso Paixão Tenreiro (10€); Maria dos 
Prazeres Baltazar (7,5€ + 2,5€ oferta); António Joaquim Neto (7,5€ + 2,5€ oferta); António José Almeida Genésio (30€ — 2 anos); Ana Maria 
Dias dos Santos Genésio (15€ — 2 anos); António José Caseiro Figueiredo (60€ — 4 anos); António Figueiredo Tenreiro (7,5€ + 2,5€ oferta); 
Maria de Lurdes Figueiredo Santos (15€); Fernando do Nascimento Caseiro (10€); José Francisco Caseiro (40€ — patrocinador); Carlos José 
Lopes Baltazar (7,5€); António José Almeida Correia (7,5€ + 2,5€ oferta), João Augusto da Cruz (10€ + 1€ oferta) e Diamantino Sobral (10€).
(Caso tenha pago a sua assinatura nos últimos 2 meses e não conste desta lista, faça o favor de nos avisar, pois foi apenas um lapso.)
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O V Certame Gastronómico do Míscaro, em Aguiar da Beira, 
realizou-se este ano sensivelmente 1 mês depois da data habitual, 
a 25 e 26 de novembro. Para esta alteração contribuíram princi-
palmente as condições meteorológicas atípicas, que dificultaram 
o aparecimento dos míscaros, e ainda assim não foram as mais 
favoráveis.

Ao longo dos dois dias do certame, que teve como principal 
objetivo a promoção do míscaro e de outros produtos locais, foram 
muitas as atividades realizadas, sendo as principais atrações: tas-
quinhas, mercado de produtos locais, sessões de cozinha ao vivo 
ou um concurso gastronómico. Para além disso, o evento con-
tou ainda com a atuação de grupos de música locais e também 
do artista Quim Barreiros, um festival de ranchos folclóricos, um 
magusto comunitário e um passeio micológico ou uma corrida e 
caminhada na natureza.

Apesar da escassez, o míscaro amarelo ainda chegou a ser 
comercializado pelas várias instituições sociais e juntas de fregue-
sia. Apesar de o sabor ser bem conhecido de todos e, por isso, 
muito apreciado, o preço não foi tão apelativo. O quilograma 
custava o valor recorde de 25 euros. Já os boletos e os tortulhos 
foram comercializados por valores entre os 6 e os 10 euros.

No certame estiveram presentes cerca de 50 expositores e 
cinco tasquinhas. A Junta de Freguesia e o Centro de Dia de 
Carapito partilharam o espaço e divulgaram e comercializaram um 
grande número de produtos da nossa terra.

O 2.º Concurso Gastronómico do Míscaro contou com a 
participação de vários restaurantes e estudantes de cursos de 
cozinha, que apresentaram 10 receitas, tendo como ingrediente 
principal o míscaro amarelo, em três categorias: Entrada, Prato 
Principal e Sobremesa/Pastelaria. Na categoria Entradas o 1.º 
prémio foi para o restaurante ‘Panifex’, que apresentou um folhado 
de cepas. Na categoria Prato Principal o 1.º lugar foi atribuído a 
dois alunos da Escola de Hotelaria de Lamego, que confecionaram 
um lombo de borrego com cogumelos silvestres, e o 2.º lugar ao 
Restaurante ‘O Tenreiro’, que apresentou uma costeleta de bor-
rego coberta com míscaros, acompanhada com batata salteada 

com boletos, castanha, maçã, cenoura e mel. ‘O Tenreiro’ já tinha 
ganhado, também o 2.º prémio, na categoria Prato Principal, no 
1.º concurso, em 2016. Na categoria Sobremesas/Pastelaria o 
1.º lugar foi atribuído a um bolo rei de míscaros e castanhas, con-
fecionado pelo Restaurante ‘Panifex’.

O certame, que se realizou no pavilhão gimnodesportivo mu-
nicipal, recebeu a visita de algumas centenas de visitantes, tendo 
muitos outros participado nas várias atividades ao ar livre.

V CERTAME GASTRONÓMICO DO MÍSCARO

FORALITOS RECEBERAM MAIS UMA REMESSA DE LIVROS
PARA A SUA BIBLIOTECA

O Clube de Leitura “Os Foralitos” recebeu, 
no final do ano passado, mais um conjunto de 
livros diversos remetidos de Angola.

O Carapitense José Lopes Baltazar fez che-
gar 22 livros, já incluídos no acervo da biblioteca 
dos Foralitos, que tem vindo a crescer regular-
mente e está já com cerca de 50% da sua ca-

pacidade preenchida.
Devido às várias contribuições que têm sido 

feitas ao longo do tempo, os Foralitos nunca 
deixaram de ter livros para ler, mantendo os 
seus encontros regulares na sua sala do CCRC.

Os Foralitos agradecem ao Sr. José Baltazar 
por mais esta oferta.
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Expositor da Freguesia e Centro de Dia de Carapito.

Chef Paulo Tenreiro na sessão de cozinha ao vivo.

Alguns dos livros oferecidos.



TORNEIO DE SUECA DO CCRC 2017
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A festa de Natal Sénior do concelho realizou-se no dia 7 de 
dezembro, em Aguiar da Beira, contando com a presença de cer-
ca de 800 participantes.

A comemoração iniciou com uma eucaristia e continuou depois 
com um almoço de confraternização. No final houve ainda espaço 
para o convívio musical, tendo todos os participantes também re-
cebido uma caneca do município.

O evento foi promovido pela Câmara Municipal de Aguiar da 
Beira e realizou-se no restaurante Quinta de Santo Estêvão.

Em verdadeiras tardes inverniças, nada melhor do que uma 
fogueira acesa, uma bebida quente, uma boa companhia e o som 
da chuva a cair no exterior com muita insistência. Para além de 
presuntos, queijos ou vinho, deve ter sido isso que motivou os 
mais de trinta amadores das cartas a irem até ao Calvário e pas-
sarem duas tardes a baralhar, partir, dar e jogar as quarenta cartas 
necessárias para aplicar e demonstrar a arte do jogo da sueca.

Na sexta-feira dia 8 de Dezembro, feriado nacional, decorreram 
as eliminatórias que apuraram as oito duplas finalistas que have-
riam de, na tarde do Domingo seguinte, se eliminarem até restar 
apenas uma.

Foi preciso contar muito tento, seu e do adversário, quantos 
trunfos saídos, que jogadas já tinham sido feitas para se chegar 

aos dois pares finais, uns repetentes na final e outros “habitués” 
dessas andanças e semiprofissionais do assunto.

Mas o par constituído pelo Alexandre Tomás e pelo Paulo Al-
buquerque levou de vencida em cinco vazas os experientes Luís 
Morgado dos Santos e Jorge Silva, para arrecadar um presunto 
cada um e uma refeição num dos restaurantes de Carapito.

Menção honrosa para os terceiro e quarto classificados, Virgílio 
Caseiro a formar dupla com Luís Sobral e Filipe Pinto com Ricardo 
Marques, respectivamente.

Por fim, um agradecimento a todos os restaurantes da aldeia 
que patrocinaram esta iniciativa e aos restantes estabelecimentos 
pelo apoio prestado.

E este ano, lá estaremos novamente.           José Gabriel Pires

FESTA DE NATAL SÉNIOR DO CONCELHO CONTOU COM 
CERCA DE 800 PARTICIPANTES
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Início do evento com as intervenções públicas.

Durante a eucaristia, com os três Párocos do concelho.

Uma das mesas dos convivas Carapitenses.
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Foto 1 – Aspeto da sala no decorrer do torneio.
Foto 2 – Os vencedores Paulo Albuquerque e Alexandre Tomás com o 
Presidente do CCRC, José Gabriel Pires.

Foto 3 – Os segundos classificados, Jorge Silva e Luís Santos, com o 
Presidente do CCRC.
Foto 4 – Os terceiros classificados, Luís Sobral e Virgílio Caseiro.

3 4

FESTA DE NATAL NA ESCOLA DE CARAPITO
Mais um ano, mais um Natal, mais uma festa em grande na 

escola de Carapito.
No dia 15 de dezembro, as crianças do Jardim de Infância e da 

Escola Primária proporcionaram às famílias uma belíssima manhã 
com muita música, teatro e boa disposição, tal como já nos têm 
habituado.

Os mais pequenos começaram com as músicas de Na-
tal, apesentando depois um verdadeiro presépio de encher os 

corações. Entraram depois em ação os alunos da escola primária, 
que também começaram com as músicas de Natal. Da peça “Os 
7 Cabritinhos” sem parar ao teatro de fantoches, com texto das 
próprias manipuladoras das marionetas, nada faltou.

No final, o Pai Natal cumpriu com a sua missão na entrega de 
prendas e tudo culminou, como é habitual, com o almoço partil-
hado.

Teresa Barranha

Foto 1 – Tudo a postos para os mais pequeninos mostrarem do que 
são capazes!
Foto 2 – À espera dos aplausos merecidos!

Foto 3 – A Primária em ação, à roda das músicas de Natal!
Foto 4 – No final, até o “lobo mau” foi aplaudido!

1 3

2 4
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VIII ENCONTRO “CANTAR AO MENINO”
REALIZOU-SE EM GRADIZ

DESPISTE NA BARREIRA DA PIPA
CAUSOU UM MORTO

O despiste de um veículo de mercadorias na “Barreira da 
Pipa”, no passado dia 5 de janeiro, pelas 15h00, levou à morte 
do condutor e único ocupante da viatura.

A carrinha, que seguia no sentido Eirado-Carapito, entrou 
em despiste logo a seguir à curva que antecede a “Barreira da 
Pipa”, indo embater num poste de iluminação pública, depois de, 
aparentemente, ter deslizado tombada algumas dezenas de met-
ros. O condutor acabou por morrer pouco depois do acidente, 
tendo “o médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) de Viseu decretado o óbito no local”, segundo referiu 
o comandante dos Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira, 
António Ferreira.

Ao local acorreram 14 elementos e seis viaturas dos bombei-
ros de Aguiar da Beira, do INEM e da GNR. As operações de 
remoção do veículo demoraram várias horas, tendo a estrada es-
tado cortada durante a maior parte da tarde.

Luís Calretas, natural de Carregal do Sal e funcionário da em-
presa DELTAgel, com sede em Tondela, deslocava-se a Carapito 
para entrega de produtos alimentares a alguns estabelecimentos 
comerciais e também ao Centro de Dia, tarefa que fazia com 
regularidade.

Esta é já a terceira vez nos últimos anos que ali acontece um 

despiste, tendo este sido o de maior gravidade e o único que 
causou vítimas mortais.

Tal como referimos aquando do último despiste no local, a 
segurança da reta beneficiaria significativamente se ali fossem 
colocados rails de proteção laterais na maioria da sua extensão. 
Outra forma de aumentar a segurança, especialmente em dias de 
nevoeiro, será acrescentar as marcações na estrada, principal-
mente a linha central, que é inexistente na maioria do percurso.

Luís Calretas pertencia ainda ao quadro ativo da corpo-
ração de bombeiros voluntários de Carregal do Sal.

O 8.º encontro “Cantar ao 
Menino” realizou-se este ano na 
Igreja Paroquial de Gradiz, no dia 
7 de janeiro. No encontro partic-
iparam 10 grupos corais do con-
celho, envolvendo mais de 200 
pessoas.

Na tarde de domingo, os gru-
pos corais de Gradiz, Aguiar da 
Beira, Carapito, Cortiçada, Dor-
nelas, Eirado, Forninhos, Penav-
erde, Sequeiros e Souto canta-
ram cânticos ao Menino Jesus e 
demonstraram a qualidade das 
prestações de todos os grupos 
corais do concelho.

O grupo Raízes da Terra, que 
organiza o evento, encerrou o 
encontro também com uma atu-
ação.

No próximo ano, a 9.ª edição 
irá realizar-se na Igreja Paroquial 
de Penaverde, no dia 6 de janeiro.
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O coro Carapitense em atuação.
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SÃO SEBASTIÃO — UM TEMPO DIFERENTE
O tempo esteve mesmo mais quente que o habitual no fim de 

semana da festa de São Sebastião.
Na noite de sexta-feira, já a fogueira se acendeu para retirar as 

brasas e colocá-las no assador e, assim, aquecer as chouriças da 
praxe. As conversas rolavam com os copos e as cervejas no bar 
dos mordomos, que se esforçavam para que nada faltasse.

O conjunto “K5” encheu de luz e som a noite de sábado. 
Apreciaram-se os músicos e cantores, em especial a presença 
da Carapitense Cátia Caetano, que animou com entusiasmo, no 
acordeão e através da sua voz, todo o público assistente.

A missa de domingo beneficiou do bom tempo, apesar de es-
tar o sol encoberto. A procissão encurtou-se pelas ruas à volta da 
capela, mas o suficiente para se apreciarem os andores tão bem 
enfeitados. A Nossa Senhora rodeada de rosas brancas; as flores 
azuladas de acordo com o vestido do Menino Jesus; as gerbérias 
rubras alinhadas suportando a imagem do mártir, transportado por 
quatro jovens devidamente fardados de militares: tudo compunha 
a beleza da comitiva. 

O saxofone, o trompete e o clarinete sustentaram a música de 
um belíssimo coro, fazendo crer que os céus também podem es-
tar junto de nós a celebrar com muito ânimo a festa deste santo. O 
celebrante resumiu em bela narrativa as virtudes de São Sebastião 
na defesa do cristianismo, entregando por duas vezes a sua vida 
por uma fé viva e autêntica.

Os bombos ecoaram mais uma vez no recinto, embora já de 
manhã tenham despertado a todos para os festejos.

De tarde, as concertinas fizeram reviver as velhas canções 
tradicionais nos ouvidos e na mente de quem gosta de recordar 

outros tempos. Estes momentos foram muito apreciados e devem 
ser postos em grande evidência, pois só assim se podem manter 
estes grupos que elevam a nossa música e as nossas tradições.

À noite a fogueira continuou a arder e as brasas a assar as 
chouriças, enquanto o público escutava os ritmos do conjunto 
“RHP” de Trancoso.

A verdade, porém, é que as festas já não são como eram. Os 
mordomos trabalham como nunca, os conjuntos tocam as can-
ções mais modernas, o povo junta-se à roda do bar, do largo, do 
cepo a arder, mas a juventude não dança nem sente qualquer 
entusiasmo pelo baile. Rapazes e raparigas de telemóvel, digitali-
zando mensagens, marcando por ventura outros encontros, out-
ras conversas e, quem sabe, outras festas?

O primeiro conjunto que veio a Carapito em 1982 foi o “Oásis” 
da Granjinha de Tabuaço com o seu organista, Dinis. Até aí vinha 
do Fundão um grande acordeonista. E como a gente nova e até 
idosa dançava, rodopiando na Praça até que a festa acabasse. 
Um par ou outro que agora ainda bailou, foram os que têm sau-
dades da terra, em especial os emigrantes. Se a juventude deixa 
morrer a tradição, deixa de conviver, daqui por uns tempos tudo 
se poderá acabar. As festas existem pela convivência social e esta 
sociabilização está a desaparecer a passos largos.

Vamos acreditar que na Festa do nosso querido São Pedro 
haja mais ânimo e a alegria rodopie nos largos e Praça da nossa 
aldeia.

Parabéns aos mordomos deste ano e força de vontade para 
os nomeados da festa de 2019. São eles e somos todos nós que 
mantemos esta bela tradição de vida e de fé, para que nos livre de 
todas as malinas o mártir, São Sebastião, neste tempo tão difer-
ente.                                                                             Tó-Zé Paixão

MORDOMOS 2018
José Francisco Caseiro de 
Almeida, em substituição de
Pedro Miguel Caseiro de Almeida
Rui Miguel Rodrigues Gomes
Gabriel Fonseca Tenreiro
Emanuel de Jesus Marques

MORDOMOS 2019
Luís Manuel Rodrigues Sobral
Luís Carlos Tenreiro Tomás
Vítor Hugo Matos Pinto
André Rodrigues Baltazar

Os andores junto à capela do Santo.

A procissão sai da capela.

A assistência do baile junto ao cepo.
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BRIEFING - DESIGN E PUBLICIDADE
ENTREVISTA COM BRUNO SILVA

Bruno Miguel Dias da Silva, 33 anos, é 
proprietário da empresa de design e publi-
cidade “Briefing”, situada na rua do Agru-
pamento de Escolas P. José Augusto da 
Fonseca, em Aguiar da Beira. Na empresa 
trabalha juntamente com a mulher, Carina 

Silva, também de 33 anos. Residem em Carapito com os dois 
filhos, Rodrigo, com 5 anos e Núria, de 4 anos.

Para ficarmos a conhecer um pouco mais do seu trabalho e 
dos serviços que disponibiliza na sua empresa, que é também 
a empresa que tem a responsabilidade de fazer a impressão do 
jornal Caruspinus a cada dois meses, fomos entrevistar Bruno 
Silva.

Como é que foi o teu percurso até começares a trabal-
har?

Frequentei a escola primária em Carapito e depois continuei 
na escola secundária de Aguiar da Beira, onde concluí o 9.º ano. 
Mudei-me depois para a Escola Profissional de Trancoso, onde 
frequentei um curso de contabilidade e concluí o 12.º ano.

E depois disso, começaste logo a trabalhar?
Sim. Comecei logo a trabalhar com o meu pai na construção 

civil. Ao fim de algum tempo ele reformou-se, também devido a 
problemas de saúde, e, assim, fiquei eu a gerir a empresa.

E quanto tempo estiveste na gestão da empresa de con-
strução civil?

Foram cerca de seis anos. Neste momento está estagnada e 
irá ser definitivamente encerrada assim que acabar a construção 
da minha habitação.

E como é que avalias esse período de tempo de trabalho 
e de gestão de uma empresa de construção civil?

Avalio de forma positiva como todos os desafios a que me pro-
ponho, pois aprende-se sempre muito e isso faz-me crescer.

Porque é que decidiste mudar do ramo da construção 
civil para a publicidade e design?

O design sempre foi uma mais-valia que eu tinha e adorava 
fazer. Mas não decidi mudar radicalmente de trabalho, simples-
mente abri mais uma porta de negócio. Em Aguiar da Beira não 
existia nenhum negócio relacionado e nesse sentido decidi iniciar 
mais uma atividade e fazer o que gostava.

E quando é que começaste a trabalhar nessa nova área 
de negócio?

Comecei em 2014, sempre ao final do dia, em minha casa. 
Nessa altura tinha apenas uma máquina de impressão e um dos 
primeiros trabalhos que fiz até foi a impressão do jornal Caruspinus. 
Depois o trabalho na área da publicidade começou a aumentar e 
foi aí que decidi abrir uma pequena loja, no edifício do Mercado 
Municipal, em Aguiar da Beira, para eu e a Carina podermos trabal-
har e divulgar o negócio. No entanto, como no início os trabalhos 
ainda não eram elevados a Carina arranjou um emprego e eu fiquei 

a gerir sozinho a loja e a construção.
E ainda mantiveste a construção civil durante muito tem-

po?
Sim. Ainda a mantive em paralelo durante algum tempo, e 

deslocava-me com regularidade às obras. Mas depois o trabalho 
na publicidade foi aumentando cada vez mais e vi que já não podia 
manter as duas coisas, decidindo continuar só com a publicidade.

E passado pouco tempo logo mudaste para uma nova 
loja, bastante maior.

É verdade. Vi que já estava a precisar de mais espaço e então 
mudei para uma loja maior, logo em dezembro de 2014. Com o 
aumento do trabalho também contratei um funcionário em part-
time e depois a Carina veio trabalhar na loja a tempo inteiro.

E que avaliação fazes destes quatro anos de trabalho em 
publicidade e design?

Em primeiro lugar tenho que dizer que estou a gostar muito do 
trabalho, não só porque faço aquilo de que gosto, mas também 
porque acho que é aquilo que consigo fazer bem. Portanto, nesse 
aspeto, sinto-me realizado. Em relação à evolução do negócio em 
si também só tenho a dizer bem, pois comecei sozinho, numa loja 
pequena, e agora já somos duas pessoas a trabalhar a tempo 
inteiro, mais duas a trabalhar em part-time e também já consegui 
fazer a expansão para uma loja maior e disponibilizar cada vez mais 
serviços aos nossos clientes.

E esses funcionários a trabalhar em part-time, que  pla-
nos de trabalho é que têm?

Um trabalha principalmente durante o Verão e quando há mais 
encomendas, tendo normalmente um contrato de seis meses. O 
outro funcionário trabalha comigo essencialmente em horas ex-
traordinárias e nas folgas. Neste momento não tenho possibilidade 
de expandir mais o número de funcionários, por isso só dou o 
passo consoante o posso fazer.

Quais é que são os serviços que disponibilizas?
A nossa área de negócio abrange tudo na área do design e 

publicidade. Mais concretamente, os serviços que disponibiliza-
mos são os seguintes:

• Design e criatividade — criação de logotipos; estacionários; 
flyers; cartazes; tratamento de imagem e criação de páginas web.

• Produção publicitária — outdoors – construção e impressão; 
stands promocionais; corte vinil; corte fresa; corte laser; impressão 
digital – vinil, vinil microperfurado, lona e papel.

• Decoração de montras — decoração de lojas; aplicação de 
vinil interior/exterior; vinil promocional; vinil recortado; vinil fosco de 
película solar e película anti estilhaço; microperfurado e espelhado.

• Decoração de viaturas — decoração integral/parcial; viaturas 
promocionais; viaturas de competição; motas, camiões e atrela-
dos.

• Sinalética — reclames luminosos; reclames dibond; letras 
monobloco; inox escovado; toten e placas de sinalética pro-
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mocional.
• Merchandising — vestuário promocional – t-shirts, polos, 

sweats, casacos e bonés; vestuário laboral – fardas para difer-
entes tipos de trabalho; estampagem têxtil – flex, serigrafia, im-
pressão direta, laser e bordados; brindes – canetas, isqueiros, 
porta-chaves, canecas, etc.

A impressão pode ser feita em praticamente qualquer tamanho 
necessário. O catálogo completo dos nossos produtos irá estar 
brevemente disponível no nosso site, www.briefingdp.pt, que 
podem consultar a qualquer momento, e podem acompanhar 
também o nosso trabalho na nossa página de Facebook.

Quais é que são os serviços mais procurados no con-
celho de Aguiar da Beira?

Os serviços mais procurados são num geral idênticos a todos 
os serviços de que dispomos, pois existe uma vertente muito im-
portante da parte das empresas, que estão sempre a precisar de 
divulgar a sua imagem de negócio através de decoração das viatu-
ras, têxteis, de materiais gráficos como livros de faturas, cartões de 
visita, folhetos, logótipos, entre outros e também as festas anuais 
das freguesias e associações.

Podemos também criar a imagem corporativa completa de 
qualquer empresa ou reformulá-la, se esta já estiver criada.

E de que forma acompanham as necessidades atuais e 
fazem a aproximação ao público?

Deslocamo-nos a muitas apresentações de produtos novos, 
vamos a muitas formações, especialmente sobre materiais para 
viaturas, que é um dos nossos pontos fortes, pois fazemos muita 
decoração parcial e total de viaturas de empresas bem como de 
automóveis de competição.

Somos também uma empresa sempre disponível a dar o nos-
so apoio a qualquer tipo de evento desportivo ou outro que possa 
surgir.

Marcamos também presença em muitas das feiras nacionais 
do ramo, não só para nos darmos a conhecer, mas também para 
fazermos novos conhecimentos.

E há um retorno efetivo da presença nessas feiras e de 
apoio a atividades desportivas ou outras?

Há. Como nós trabalhamos não só para particulares e empre-
sas, mas também para outras casas de publicidade, essas feiras 
são uma ótima forma de arranjar novos colaboradores.

Em muitos casos arranjam-se contactos através dos quais 

fazemos expandir o nosso negócio mais além.
Suponho que, tal como em muitas outras áreas de negó-

cio, a área da publicidade também tenha períodos de maior 
e de menor quantidade de trabalho, não é?

Sim. Sem dúvida. Normalmente o verão é bom para todas as 
áreas e para a nossa também, pois é quando há mais eventos. Na 
altura do Natal também é um mês bom, principalmente na parte 
dos brindes e dos calendários. Depois há outros meses que são 
um pouco mais fracos. Por causa disso a nossa preocupação é 
criar uma base sólida de clientes.

E pode dizer-se que têm já essa base sólida de clientes?
Podemos dizer que sim. Temos uma boa carteira de clientes 

quer no concelho, quer fora dele; temos trabalhos de norte a sul 
do país e estamos já a exportar muito também.

E quais são os países para onde é feita essa exportação?
França e Suíça.
De que forma é que chegam aos clientes, quer em Portu-

gal, quer no estrangeiro?
A principal forma é mesmo através dos conhecimentos e da 

qualidade do trabalho que fazemos, que leva mais pessoas a per-
guntarem-nos. Depois, como trabalhamos na área da publicidade, 
também temos que saber publicitar-nos a nós próprios, e é o que 
temos feito para chegar sempre a mais clientes. Temos vários ex-
emplos de clientes que não nos conheciam e chegaram até nós 
por visto e gostado de trabalhos por nós realizados.

No estrangeiro é também através dos conhecimentos que te-
mos e de uma pesquisa da nossa parte. Temos amigos e clientes 
que já estão a fazer a divulgação da nossa empresa nas empresas 
deles, o que faz com que depois sejamos contactados pelos re-
sponsáveis das empresas para executarmos diferentes tipos de 
serviços.

E quais são os principais produtos que a vossa empresa 
exporta?

Exportamos principalmente folhetos promocionais de diver-
sos tipos de eventos, cartões de visita, carimbos, mas o forte é o 
têxtil. Lá, muitas empresas têm uma farda de trabalho, o que faz 
precisem de têxteis com regularidade. Depois, como nós temos 
preços muito competitivos em relação às empresas locais, é uma 
forma de conseguirmos mais trabalhos.

Que ideia é que tens relativamente à forma como as em-
presas do concelho e do interior, em geral, se divulgam a 

JANEIRO                     CARUSPINUS                                 9

Exposição de textéis. Máquinas de impressão de grandes formatos.



elas próprias?
Posso dizer que estamos bastante melhor em relação há al-

guns anos atrás. Ainda assim há uma margem de progressão 
muito grande. Mas penso que as empresas estão cada vez mais 
a perceber que uma aposta forte na publicidade é uma grande 
mais-valia. E trabalhando nós no ramo da publicidade vemos clara-
mente o impacto que uma boa publicidade tem na imagem de 
uma empresa.

Quais é que são os planos a médio prazo para a vossa 
empresa?

Para já, o nosso interesse é continuar a solidificar a empresa 
junto da nossa base de clientes. O investimento em novas máqui-
nas, por exemplo, tem que ser muito bem pensado, porque para 
além de terem um custo muito elevado, passado pouco tempo já 
estão a sair novos modelos com mais-valias e é preciso fazer um 
novo investimento/atualização para acompanhar sempre o negó-
cio.

Tinha também interesse em construir um espaço próprio, 

maior, em Aguiar da Beira, mas até agora ainda não consegui esse 
espaço pois não existem muitos locais de relevo e os que existem 
também tardam em apoiar a iniciativa, pelo que, para já, irei con-
tinuar no espaço atual.

A Câmara Municipal organiza também, ao longo do ano, 
diversos eventos onde a publicidade e o design são fatores-
chave. Que impacto é que tem no volume de negócios da 
empresa?

Atualmente, e já há algum tempo, deixaram de nos requisitar 
serviços, pelo que neste momento não tem qualquer impacto na 
evolução da nossa empresa.

Para finalizar, qual é a posição de Carapito no concelho 
ao nível da publicidade?

Carapito, sendo uma aldeia com um número muito grande de 
empresas, de diversos tipos, e onde há também anualmente mui-
tas festas, está sem dúvida em lugar de destaque no concelho.

Obrigado pela disponibilidade e boa sorte para o futuro 
da empresa.
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Álvaro Caseiro de Almeida

Máquina de estampagem. Sala de impressão e de trabalho.

Exterior da loja.
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FESTA DA PADROEIRA — N.ª SR.ª DA PURIFICAÇÃO
Uma Festinha Bonita

QUADRA NATALÍCIA MANTÉM AS TRADIÇÕES
O Natal

Embora fosse Domingo, muitos poderiam duvidar da dedi-
cação dos homens do Cepo e da concretização e materiali-
zação da tradição.

Durante a tarde desse Domingo, já a missa dominical ter-
minara, quando os primeiros tractores carregados foram che-
gando, juntando troncos de madeira sobre troncos de madeira 
com a preciosa ajuda das máquinas pesadas. Pouco a pouco, 
o Cepo foi ganhando forma e, pode dizer-se, rivalizaria em ta-
manho com muitos dos maiores dos últimos anos.

Chegadas as nove horas da noite, os sinos indicaram com o 
toque a repique o início da fogueira. Extremamente secos, rapi-
damente se incendiaram grande parte dos troncos, temendo-
se que a combustão do conjunto fosse rápida. Mas foram-se 
aguentando, para aquecer os trinta e poucos convivas que no 
máximo se juntaram à sua volta. Vinho quente houve durante a 
noite para aquecer uma noite fria.

Mais tarde, uma volta cirúrgica reagrupou os troncos 
restantes para que até à passagem de ano, houvesse ainda a 
possibilidade de iluminar a Praça com o calor da fogueira.

No dia de Natal, o nascimento do Menino Jesus continua 

também a ser celebrado seguindo todas as tradições, incluindo 
o ato conhecido como “beijar o Menino”, no final da celebração, 
ritual que se repete no dia de Janeiro. Este continua a ser um 
momento muito particular, que, acompanhado de cânticos próp-
rios, dá mais significado ao nosso Natal.

A Passagem de Ano
Como restassem alguns troncos na Praça, a oportunidade 

para passar a última noite do ano em volta do Cepo era uma 
possibilidade. Reacendido, os sinos a tocar na torre e a noite 
estava aí para mais um convívio espontâneo.

Mas, poucos foram os que se apresentaram para o mesmo.
Do mesmo modo, na sede do Clube, a passagem de ano, 

propriamente dita, fez-se a dois, enquanto meia hora depois, 
não seriam mais de uma dúzia no local. Nada que impedisse as 
cartas de rolar nas mesas durante algumas horas.

Enquanto houve força e o sono foi espalhado, as piadas e 
a conversa fiada tomaram conta da noite. A fogueira apagou-se 
por falta de lenha e passou-se o Ano. Passou-se, tão somente…

José Gabriel Pires

A festa da Padroeira, Nossa Senhora da Purificação (ou das 
Candeias), é o parente pobre do calendário de festas de Carapito. 
Mas continua a haver mordomas, duas jovens, que se prestam a 
todos os preparativos e à organização dos momentos da festa.

O guião é simples: baile no sábado, missa dominical com pro-
cissão. Este ano, houve a novidade do preenchimento da tarde de 
Domingo com uma actuação de concertinas.

Indo por partes, o baile, abrilhantado pelo conjunto K5, que 
também fizera o sábado à noite do São Sebastião, nem correu 
mal. Costuma ter pouca gente, até poucos encostados. Mas este 
ano, talvez a falta de frio intenso tenha ajudado; foi uma boa noite 

de dança e o salão do Clube recebeu uma boa casa.
Na missa dominical, utilizando os andores da semana anterior 

(faltou só o São Sebastião), a procissão cantada percorreu a volta 
do costume pelas Carreiras de Baixo e de Cima, Terreiro e Praça. 
E como foi referido, terminou com concertinas no CCRC.

Sem grandes alaridos, nem publicidade, ocupando o seu es-
paço temporal, a festa da Padroeira, que quiçá, merecesse mais 
amplitude, marcou o último fim de semana de Janeiro, sendo ainda 
festejada no próprio dia, com procissão de velas, a 2 de Fevereiro.

As mordomas Laura Caetano e Mariline Espírito Santo no-
mearam Adriana Sousa e Francisca Caseiro para o próximo ano.

O vinho quente é servido junto ao Cepo. A assembleia beija o Menino.
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ENCONTROS COM A LEITURA E O PATRIMÓNIO
Carlos Paixão partilhou mais dois encontros com os utentes do Centro de Dia de 
Sátão e organizou uma exposição de presépios

Dando continuidade ao Plano Estratégico de Promoção do 
Sucesso Escolar, iniciado no ano letivo anterior, no dia 14 de no-
vembro o Centro de Dia da Casa do Povo de Sátão recebeu mais 
um Encontro com a Leitura e o Património.

A ação, realizada pelo professor Carlos Paixão, coordenador 
da Medida 5, Inclusão Cultural e Cidadania, decorreu durante 
mais de uma hora e falou-se do património construído do concelho 
de Sátão, partilharam-se emoções, histórias e planearam-se ainda 
visitas a alguns locais, de que os utentes ouviram falar, mas nunca 
tiveram oportunidade de conhecer.

Carlos Paixão ofertou ainda aos idosos o seu livro “Sátão – 
Retratos da Nossa História”, que oferece a oportunidade de ter 
um contacto mais próximo com o ambiente e a história da região.

Na sequência desse primeiro encontro, no dia 21 de dezembro 
o professor e autor visitou a sala de exposições da Casa da Cultu-
ra de Sátão com os utentes do Centro de Dia para novo Encontro 
com a Leitura e o Património.

Desta vez, a visita foi justificada com a exposição de presépios 
a decorrer naquele espaço.

O tema do encontro foi, por isso, os presépios e o “cerimonial” 

que envolvia a sua montagem, as tradições de Natal, as memórias 
de um tempo que se consegue tornar mais presente com esta 
iniciativa. Partilhou-se a história do presépio e muita emoção de 
encontros e desencontros familiares. No final foram ainda lidas e 
sentidas as mensagens dos “Jograis de Natal”.

A exposição, que contou com mais de 160 presépios, foi in-
augurada no dia 12 de dezembro e teve a organização de Carlos 
Paixão, decorrendo até ao dia 12 de janeiro.

LEILÃO POR UMA BOA CAUSA
A causa era nobre. As ofertas, singelas, mas cheias de boa vontade. O 

pregoeiro, reciclado de outros tempos, lá se prestou ao frete. No dia de 
consoada, no final da missa de domingo, houve leilão no adro da igreja.

E foram perto de sessenta euros, se a memória não me falha, que se 
angariou para ajudar crianças desfavorecidas, assim, no final da missa 
dominical, com duas dúzias de filhós, dois bolos e mais um doce. No 
fim, quem arrematou, pouco comeu. Foi a dividir por todos. E assim se 
fez um piquenique improvisado, com os estômagos com certeza ainda 
suficientemente abastecidos, no adro da Igreja, por uma boa causa. Até 
uma garrafa de vinho apareceu! Tudo, por uma boa causa.                   JGP
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Carlos Paixão no Centro de Dia da Casa do Povo de Sátão.

Carlos Paixão participa na apresentação da exposição de presépios.

Na Casa da Cultura de Sátão em visita à exposição de presépios.

José Manuel Marques dirige a arrematação no adro da igreja.
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Os proprietários privados têm até 15 de março para limpar as 
áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas. Caso não 
o façam, os municípios terão até ao final de maio para proceder a 
essa limpeza. Esta é a diretiva do governo para 2018 e que tem 
também aglomerado várias críticas de autarcas que dizem não ter 
tempo para cumprir a legislação.

Apesar de tudo, segundo o estipulado no n.º 2 do artigo 15.º do 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pelo Decreto-
Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, “os proprietários, arrendatári-
os, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, detenham 
terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, 
estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, 
são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa 
de 50 m à volta daquelas edificações ou instalações, medida 
a partir da alvenaria exterior da edificação, de acordo com as 
normas constantes no anexo do referido decreto-lei”. Em torno 
de uma aldeia ou agregado populacional a faixa a ser limpa deverá 
ser de 100 metros.

A lei aplica-se também aos parques empresariais e envolventes 
às estradas, onde os seus espaços devem ser limpos de veg-
etação facilmente consumível pelo fogo, como os eucaliptos, os 
pinheiros, as giestas e as acácias. Por outro lado, deverá haver a 
preocupação de manter as espécies autóctones, como carvalhos 
ou castanheiros. Na envolvente às estradas a faixa a ser limpa é de 

10 metros de cada lado.
Os critérios gerais para a gestão de combustíveis no âmbito das 

redes secundárias de gestão de combustíveis são as seguintes:
• As copas das árvores e dos arbustos devem estar distan-

ciadas no mínimo 5 m da edificação, evitando-se ainda a 
sua projeção sobre a cobertura do edifício;

• A distância entre as copas das árvores deve ser, no mínimo, 
de 4 metros;

• A desramação deve rondar 50% da altura da árvore até que 
atinja os 8 metros; Se a árvore tiver acima de 8 metros de 
altura, a desramação deve alcançar, no mínimo, 4 metros 
acima do solo;

Para além destes requisitos é ainda sugerido que a pessoa singu-
lar ou a entidade em questão:

• Crie uma faixa pavimentada de 1 ou 2 metros de largura em 
torno do edifício;

• Guarde as pilhas de lenha num compartimento isolado;
• Mantenha as botijas de gás e outras substâncias inflamáveis 

ou explosivas, isoladas.
As infrações ao disposto no decreto-lei constituem contraorde-

nações puníveis com coima, de 140€ a 5000€, no caso de pes-
soa singular, e de 800€ a 60 000€, no caso de pessoas coletivas.

As ações de sensibilização vão incluir 197 municípios e cerca 
de 6000 aldeias.

PROPRIETÁRIOS PRIVADOS TÊM ATÉ 15 DE 
MARÇO PARA LIMPAR TERRENOS
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Entrei no adro da igreja de Carapito pelo lado da porta de 
“entrada dos homens” e do acipreste, para colocar uma rosa 
na campa de uma familiar falecida há poucos dias. Aí chegado 
foi grande o meu espanto, o cemitério “novo” não existia! Con-
tinuavam lá os grandes penedos, buracos e ladeiras, tal como 
tinha ideia de ser quando eu era garoto. Andei para a frente e 
no cemitério “velho”, andava uma senhora já velhota, de volta de 
uma campa. Aproximei-me dela, dei-lhe a salvação e perguntei:

– O que é feito do cemitério novo? Ainda há poucos dias vim 
cá a um funeral e agora não vejo o cemitério!

– Ó meu senhor, o cemitério novo é lá em baixo ao Santo! 
Está a ver aquela capela lá ao fundo? É a capela do Mártir São 
Sebastião e o cemitério é lá por detrás das casas.

– Não pode ser! Eu estive foi aqui do lado de baixo. Até havia 
uma escadaria que ligava o adro da igreja ao cemitério, por onde 
desceram com a urna.

– Está a fazer uma grande confusão! Aqui ao pé só há este 
cemitério. Aquele lá em baixo ao Santo, já foi feito há muitos 
anos. Mas as pessoas não queriam que os seus falecidos fos-

sem para lá, porque era muito longe da igreja e do centro do 
povo. Aqui há uns anitos, morreram várias pessoas em poucos 
dias e como não havia lugares vagos aqui neste cemitério, re-
solveram começar a enterrar os defuntos lá no do Santo.

– Devo estar a ficar tolo ou a sonhar! Mas obrigado pela in-
formação e passe bem.

Saí do cemitério, parei junto da nova estátua que está colo-
cada perto da entrada da igreja, depois olhei para o lugar onde 
estava a velha tília e dirigi-me para a saída. Quando estava a 
abrir a porta de ferro para sair do adro e entrar na Praça, acordei.

Passados uns dias fui a Carapito. Depois de descer a “Barreira 
da Pipa”, subi até detrás da antiga cerca e virei para o Arrabalde 
em direção à capela de São Sebastião. Estacionei o carro e fui 
ver do cemitério. Lá estava de facto um grande retângulo murado 
com a entrada virada a sul, havendo muitas telhas depositadas, 
talvez já há anos, antes da entrada. Uma das duas portas es-
tava entreaberta e encimada por uma cruz de ferro. Campas não 
havia nenhuma, apenas silvas, fetos e ervas é o que preenche o 
espaço, que em tempos foi na realidade destinado ao segundo 

O SONHO ... E A REALIDADE

COLOCADOS TELHEIROS NA SEDE DO CLUBE

ESCOLAS DE CARAPITO RECEBERAM NOVOS MATERIAIS NO COMEÇO DO ANO

No passado mês de dezembro foram colocados telheiros na 
Sede e Salão de Festas do Clube. Esta melhoria possibilitará, por 

exemplo, a realização de churrascos no exterior da cozinha, em 
dias em que o tempo não seja o mais favorável.

A Escola Primária e o Jardim de Infância Carapito receberam, 
logo a abrir o ano, um conjunto de materiais didáticos e de equi-
pamento para desenvolvimento da expressão motora. A oferta 
foi feita pela Associação de Óptica da Universidade de Aveiro, 
através do antigo membro, Álvaro Almeida.

A referida associação tem como objetivo principal a divulgação 
da óptica — um ramo da física que usa a luz como principal objeto 
de estudo, quer através de pales-
tras na Universidade de Aveiro 
ou em escolas da região Cen-
tro, quer através da realização de 
eventos de divulgação ou partilha 
de conhecimentos, em Portugal e 
no estrangeiro. Em 2015, a asso-
ciação já tinha visitado os alunos 
das escolas de Carapito, numa 
palestra que teve lugar no Clube 

Cultural e Recreativo.
Alunos e professoras das duas escolas — Jardim de Infância 

e Escola Primária, ficaram radiantes com a oferta, pelo fator sur-
presa, pelos novos desafios e, acima de tudo, pelo carinho com 
que este também antigo aluno 
das nossas escolas, se lembrou 
deles.               Teresa Barranha
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Entrega dos materiais na escola primária.
Os mais pequenos testam os 
novos equipamentos.

Exterior da cozinha.Sede e Salão de Festas.
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Muitas coisas há para falar e eu também vou falar de coisas de 
que todos falam e escrevem, no dia-a-dia, mas que ninguém con-
segue explicar a contento de todos. Refiro-me à Emigração/Imi-
gração/Migração – o que sai, o que entra, e o que se movimenta 
– andante, deslocado, refugiado, exilado, errante e o turista. Tudo 
isto faz parte dum grande movimento da liberdade de movimentos, 
atitudes e ações que se manifestam por todo o Mundo. Mas com 
maior intensidade de afluxo para a Europa.

Olhando para Portugal Histórico, aberto ao Mundo, insere-se 
nas relações com todos os países e povos do Mundo.

Considerando as mais diversas variantes e vertentes das E/I/M 
– todas elas estão subordinadas ao mesmo objetivo de vida – 
cada um no seu mundo anda à procura de uma vida melhor. Daí 
que perante uma estimativa, mostra-nos que muitos e muitos Por-
tugueses estão espalhados por todo o Mundo. Uma realidade ver-
dadeiramente fantástica.

A propósito disto, lembro o Senhor Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, que pretende estar em todo o lado ao 
mesmo tempo, dentro e fora do País, comprovando o seu grande 
dinamismo. Recentemente fez uma visita a Angola com um alto 
sentido patriótico – sócio-político-económico-cultural e também 
de proximidade. E no convívio com a Comunidade Portuguesa 
residente em Angola teve palavras de grande significado. Elogios e 
encorajamento ao amor Pátrio, tendo salientado as grandes quali-
dades de trabalho, formas de integração, respeito mútuo, ami-
zade, não só em Angola, como também com outros Portugueses 
espalhados pelo Mundo fora. Aferindo ao mesmo tempo o fenó-
meno E/I/M, por sinal também vivido pelo seu coração, porquanto 
ele tem laços familiares ligados ao Brasil. Viveram-se momentos 
de grande entusiasmo e emoção, culminando com o canto dos 
hinos nacionais de Angola e Portugal. Orgulho de todos os irmãos 
unidos pela mesma língua – Língua Portuguesa.

Comparativamente, também o fenómeno das migrações con-
stitui um dos muitos problemas que afligem o Santo Padre – Papa 
Francisco. É por causa disso que ele não se cansa de clamar ao 
Mundo tolerância, liberdade de movimentos, luta pela igualdade 
de direitos, compaixão, defesa dos pobres – os que vivem sem 
esperança de vida. Salientando que “os emigrantes têm necessi-
dade, antes de tudo, de amor, amizade e proximidade humana”. 
Destacando que “há muitos homens, mulheres e crianças mar-
cadas pela pobreza e a violência, que esperam encontrar mãos 
estendidas e corações acolhedores”.

Também recentemente em Abidjan, Costa do Marfim, realizou-

se a quinta cimeira – União Africana/União Europeia. Para se pro-
curarem as melhores soluções para o drama de muitos e muitos 
milhares de refugiados que a todo o momento entram na Europa. 
Onde até já se fala de uma grande invasão anónima em especial 
dos jovens.

Atendendo a todas estas circunstâncias posso falar do fenó-
meno E/I/M no caso específico e concreto de Carapito. Que tam-
bém já viveu muitas dificuldades, bem como muitos episódios de 
uma vida. Por conseguinte, não poderia ficar indiferente a este 
fenómeno.

São muitos os Carapitenses anónimos que se movimentaram 
ao longo dos tempos, em busca de melhores condições de vida. 
Ora aí está, uma realidade de vida. Não interessa(m) – condições, 
origem, o destino, ou vai-e-vem das pessoas, se é perto ou longe, 
porquê, quando, como, etc., etc., etc. O que importa é saber que 
houve, que há e haverá um Português, ou melhor dito, um Cara-
pitense anónimo honrando com o seu trabalho e formas de ser, 
onde quer que seja, a sua terra – Carapito – e consequente a sua 
pátria – Portugal.

Todos têm primado por saber impor-se pelo seu trabalho, re-
speito mútuo e vontade de vencer na vida. Porque na verdade 
“somos o que somos”.

Penso que é chegada a altura de uma maior e profunda re-
flexão, sobretudo no que diz respeito à E/I/M. E pondo de lado 
todos os preconceitos negativos. Carapito deverá de alguma 
forma unânime e pública reconhecer o grande valor dos seus fil-
hos. Tendo estes como contrapartida o amor do coração ao seu 
querido Carapito que deu, dá e dará a todos o valor do sentido de 
existência de vida.

É dentro deste espírito comum e comungando, certamente, 
do desejo de todos os Carapitenses que venho através do nosso 
jornal – Caruspinus – sugerir a minha lembrança (dos E/I/M).

Assim, dirijo-me à Junta de Freguesia de Carapito para so-
licitar os bons ofícios de boa vontade, no sentido de ponderar a 
aprovação de um merecimento muito digno para todos os Cara-
pitenses. Como seja, a colocação num lugar público de Carapito 
de um monumento simples em homenagem aos corajosos E/I/M 
de Carapito. Ainda que seja uma simples pedra de granito, en-
globando a ideia que possa sintetizar a lembrança dos seus filhos 
unidos num abraço amigo e fraterno.

Assim sendo, todos os E/I/M e os demais Carapitenses, em 
uníssono, vamos dizer: “Presente”.

José Lopes Baltazar

cemitério da terra.
Saí e fui pelo caminho em direção das Lages. Antes de lá che-

gar, deparei com os altos muros do novo cemitério, feitos de enor-
mes pedras de granito. Subi a íngreme rua da igreja, passei ao 
lado de uma casa em construção e mais acima do lado esquerdo 
parei o carro. Ao entrar no cemitério “novo” contei mais de vinte 

campas. Parei junto da campa da familiar falecida ultimamente e 
depois subi para o cemitério “velho”, onde parei de novo ao pé da 
campa daquele que foi o seu marido. Descansem em Paz, primos 
Adelaide e João!

Carregal – Sernancelhe, dezembro de 2017
António do Nascimento Almeida
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IKEA COMPROU PARQUE EÓLICO DO PISCO
A INGKA Holding B.V. (“IKEA Holding”), que em Portugal de-

senvolve a sua atividade através da sua subsidiária IKEA Portugal, 
Móveis e Decoração Lda., assinou, no passado dia 3 de janeiro, 
um acordo para aquisição do Parque Eólico do Pisco com a 
empresa que detinha a totalidade das ações representativas do 
capital social da sociedade, a WINDPARTNERS RENOVÁVEIS, 
LDA. A Autoridade da Concorrência (AdC) deu ‘luz verde’ à com-
pra no dia 31 de janeiro.

O Parque Eólico do Pisco, que está em funcionamento desde 
outubro de 2015, tem uma capacidade de 50 MW e dispõe de 
25 turbinas operacionais que produzem anualmente 156 GW/h.

Segundo a Associação de Energias Renováveis (APREN), 
“em 2016 o parque eólico produziu 148 GW/h, o equivalente 
à eletricidade consumida por 116 mil portugueses, e evitou 
a emissão para a atmosfera de 52 toneladas de dióxido de 
carbono”.

O Grupo IKEA explicou que “nos últimos anos, o grupo 
instalou mais de 11 000 painéis solares fotovoltaicos na 
cobertura das suas lojas em edifício próprio – IKEA Alfragide, 
IKEA Matosinhos, IKEA Loures e IKEA Loulé” e que, “com este 
projeto, 98% da energia produzida pelos painéis solares será 
incorporada pelas unidades de retalho, representando 25% do 
total da energia consumida por cada loja”.

“Com a aquisição do Parque Eólico do Pisco, o Grupo IKEA 
dá mais um passo em direção à autossuficiência energética, 
produzindo tanta energia renovável quanto a consumida pelas 
suas operações, um compromisso global traçado pela estra-

tégia de sustentabilidade ‘Pessoas Positivas, Planeta Positivo’ 
até 2020”, conclui.

A nível global, a empresa comprometeu-se com a aplicação 
de 1,7 mil milhões de euros em energias renováveis, com in-
vestimentos em energia eólica em 12 países: Canadá, Suécia, 
Dinamarca, França, Alemanha, Finlândia, Polónia, Estados Uni-
dos, Reino Unido, Irlanda, Lituânia, Bélgica e, agora, Portugal. Ao 
todo são 441 turbinas eólicas, incluindo as 25 do Parque Eólico 
do Pisco.

Apesar de o parque eólico ter mudado de mãos, a empresa 
garante que os contratos com públicos e privados não vão ser 
alterados, pois “foram feitos a 25 anos”, não prevendo também, 
neste momento, fazer uma expansão do parque.

A AdC “deliberou adotar uma decisão de não oposição 
à operação de concentração, uma vez que a mesma não é 
suscetível de criar entraves significativos à concorrência efe-
tiva no mercado da produção de energia elétrica”, segundo 
um aviso publicado.

Parque Eólico do Pisco.


