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ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CARAPITO
Restaurante “O Tenreiro”

Entrevista com Paulo e Carla Tenreiro

FESTA DE SÃO PEDRO DE VERONA 
COM FRIO E CHUVA

INAUGURADA LOJA DE CIDADÃO EM AGUIAR DA BEIRA

Diocese de Viseu irá ter novo bispo a 22 de julho

CARAPITO TEM NOVA FONTE
IV PASSEIO TT — ROTA DO PISCO COM MAIS DE 160 PARTICIPANTES

Bernardino Fonseca reeleito presidente da CCAB



DOENTES/ACIDENTADOS
A Sr.ª Elisa Pereira Gil foi assistida 

duas vezes em Viseu devido a problemas 
no coração. Encontra-se em recuperação.

A Sr.ª Prazeres Sousa encontra-se em 
recuperação, depois de ter sido submeti-
da a uma operação em Viseu.

O Sr. Carlos Tenreiro teve que ser 
transportado ao hospital pelo INEM, de-
pois de se ter sentido mal. Encontra-se em 
recuperação.

O Sr. Joaquim Tenreiro também foi 

transportado ao hospital pelo INEM depois 
de se ter sentido mal. Encontra-se em re-
cuperação.

O menino David Santos teve que ser 
assistido no hospital de Viseu, devido a 
uma gastroenterite. Encontra-se em recu-
peração.

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

Cidália Batista

EDITORIAL
Interiorizar o Turismo – Parte I

Turismo. Esta é a palavra que, cada vez com mais 
recorrência, vemos associar ao interior do país como 
uma necessidade, mas também como uma oportu-
nidade. E, no que ao nosso concelho diz respeito, a 
sua menção tem igualmente estado na ordem do dia. 
Ainda assim, tem faltado a sua concretização.

É normal lermos ou ouvirmos dizer coisas como: 
“é preciso apostar no turismo”, “é preciso fazer uma 
melhor divulgação” ou, até, “temos que apostar e 
promover melhor os nossos produtos”. É tudo ver-
dade, sobre isso não há dúvida. Mas, muitas vezes, 
falta o principal, que é responder à pergunta: como é 
que isso se concretiza na prática? 

Há várias formas, umas mais imediatas e efe-
tivas, outras menos assertivas ou não tão fáceis 
de concretizar. Mas, também há algumas que são 
bastante óbvias e que, por isso, convém ponderar 
ou pelo menos avaliar e comparar com outros casos 
(de sucesso). E há exemplos para todos os gostos. 
Mas, se necessário ou se isso for possível, também 
podemos desenvolver novas formas de disponibi-
lizar/proporcionar experiências turísticas. E que ex-
emplo são esses? Aqui ficam apenas dois:

1. Passadiços do Paiva – Arouca. Inaugurados 
em 2015, receberam mais de 200 mil pessoas nos 
primeiros dois meses e meio, tendo, mais tarde, 
que ser limitada a entrada a 3500 visitantes diários.

2. Dark Sky Alqueva – Alentejo. Primeira reserva 
certificada de céu escuro no mundo. Oferece ex-
periências de astroturismo, caminhadas, passeios 
de barco, workshops, etc.

O que é que podemos então, fazer nós em con-
creto, para desenvolver o turismo no concelho de 
Aguiar da Beira?

1. Ainda que seja algo sazonal e limitado a dias 
específicos, continuar a aposta na Orientação, de-
senvolvendo toda a estrutura em torno da modali-
dade.

2. Desenvolver o conceito de visita guiada/
passeio turístico no concelho, tendo como base o 
património construído.

3. Criação de um ou mais museus de mostra 
da nossa história, das nossas atividades, etc.

4. Desenvolver o conceito de workshop nas 
várias atividades tradicionais realizadas no con-
celho, como a vindima, a panificação caseira, etc.

5. Criar rotas pedestres que tirem proveito, es-
sencialmente, da natureza e das suas paisagens 
naturais.

Claro está que, associado ao trabalho no terre-
no, será igualmente necessário criar os suportes digi-
tais para os publicitar (websites), fazer parcerias com 
agentes de promoção e disponibilização de eventos 
turísticos, etc.

E, por fim, é evidente que tudo isto terá que ser 
acompanhado por um orçamento condizente, não da 
ordem dos milhares, como até aqui tem sido feito, 
mas das muitas centenas de milhares, tendo sempre 
em mente os muitos apoios para o efeito.

E, para que não restem dúvidas sobre a importân-
cia do turismo no nosso país, aqui ficam os dados so-
bre a evolução do número de hóspedes em Portugal 
entre 2005 e 2017. Sim, em 2017 foram ultrapassa-
dos os 20 milhões. Quantos visitaram Aguiar da Bei-
ra? E quan-
tos podem 
visitar-nos se 
tivermos uma 
estrutura tu-
rística sólida?

Continua...
O Diretor
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CALVÁRIO JÁ TEM ECOPONTO
O Bairro do Calvário passou a ter, neste 

mês de maio, um ecoponto. Este situa-se 
junto ao Clube Cultural e Recreativo, sen-
do composto pelos tradicionais três con-
tentores: amarelo, azul e verde.

O ecoponto amarelo destina-se a em-
balagens de plástico, metal e embalagens 
de cartão para bebidas; o azul destina-se 
ao papel e cartão e o verde, ao vidro.

Este é o segundo ecoponto em Cara-
pito, encontrando-se o outro junto aos 
tanques principais da aldeia, há já vários 
anos.

A reciclagem permite reduzir o con-
sumo de matérias-primas, de utilização de 
energia e a poluição do ar e da água, re-

duzindo também a necessidade de trata-
mento convencional de lixo e a emissão 
de gases do efeito estufa. Para além disso, 
permite ainda a criação de mais emprego.

A percentagem de lixo que foi recicla-
do em Portugal em 2016 foi de 31%. O 
país com a maior taxa de reciclagem no 
mundo é a Alemanha, tendo alcançado o 
valor de 66,1% em 2016. A taxa média de 
reciclagem da União Europeia (UE) foi, em 
2016, de 46%.

A EU aprovou a 22 de maio novos ob-
jetivos para a reciclagem de resíduos ur-
banos, visando chegar aos 65% até 2035, 
e que incluem a recolha seletiva e o aban-
dono progressivo de deposição em aterro.

H
A
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IV PASSEIO TT — ROTA DO PISCO COM MAIS DE 
160 PARTICIPANTES

No domingo, 8 de abril, Carapito e várias localidades limítrofes 
receberam a quarta edição do passeio TT — Rota do Pisco, numa 
organização do clube cultural e recreativo (CCRC).

Entre jipes, motas, UTV’s e acompanhantes foram cerca de 
168 participantes. A grande adesão fez com que o passeio tenha 
sido ainda mais agradável e de grande convívio entre todos.

Com início e término no Campos dos Mosqueiros, o passeio 
realizou-se em dois percursos, um de 50 km para jipes e outro, de 
95 km, para motas.

O almoço foi servido na “Quinta da Ferro”, numa iniciativa que 
muito agradou também aos participantes.

Este passeio e a sua aceitação foram tremendos graças a um 
plano muito bem delineado pelos jovens dos corpos sociais do 
CCRC e outros apoiantes e entusiastas. O esforço de todos per-
mitiu colocar, de forma vincada, Carapito no mapa dos passeios 
TT. Uma palavra de apreço igualmente para todos os que ajudaram 
(no total, perto de 50 pessoas) no percurso, nas marcações, nos 
momentos de refeição, etc…                                José Gabriel Pires

II ENCONTRO DE CONCERTINAS DE CASAL DO 
MONTE REALIZOU-SE EM CARAPITO

O segundo encontro de concertinas de Casal do Monte real-
izou-se, este ano, em Carapito, nos terrenos do CCRC. As razões 
para tal não foram totalmente reveladas.

O encontro, que decorreu no Calvário, nas instalações do 
CCRC a 20 de maio, recebeu vários grupos de tocadores de con-
certina de todo o país, proporcionando uma tarde diferente a todos 
aqueles que assistiram ao evento, com a boa disposição e alegria 
que um encontro deste género proporciona.

Os vários grupos atuaram num camião-palco colocado para o 
efeito junto ao parque infantil, onde houve também várias barracas 
de comes e bebes, entre outras.

As actuações dos diversos grupos foram-se sucedendo ao 
longo da tarde, com especial destaque para as pequenas Ana 
Luísa Sobral e Beatriz Pires que, a par da sua tutora musical, Laura 
Caetano, formaram uma das duplas da casa a mostrar os seus 
dotes!

O tempo chuvoso não foi suficiente para demover os pares de 
dança no recinto, que só recolheram ao salão do CCRC para o 
farto lanche convívio.

Quem também participou foi o Grupo de Bombos de Carapito, 

que fez uma arruada pela aldeia e fez mais duas breves actuações 
à tarde, na abertura do certame.

Apesar da mudança de local, o encontro foi bem sucedido, 
proporcionando também aos carapitenses uma festa sem fazerem 
conta dela e há mesmo a possibilidade de novos encontros do gé-
nero em próximas edições.                                  José Gabriel Pires

A edição de 2018 das Caminhadas na Natureza no concelho 
de Aguiar da Beira realiza-se este ano entre os dias 27 de maio e 
2 de setembro.

Em Carapito a caminhada realiza-se este ano a 12 de agosto.

As caminhadas na Natureza são uma organização da Câmara 
Municipal de Aguiar da Beira em parceria com as juntas de fregue-
sia do concelho e têm como objetivos a promoção do desporto e 
do turismo na Natureza.

CAMINHADAS NA NATUREZA REALIZAM-SE ENTRE
27 DE MAIO E 2 DE SETEMBRO

FESTA DO CLUBE — 27, 28 E 29 DE JULHO DE 2018

Lanche-convívio no CCRC.

Atuações do Encontro.



34.º ANIVERSÁRIO DA CASA DO CONCELHO
DE AGUIAR DA BEIRA
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No passado dia 15 de abril a Casa do Concelho de Aguiar da 
Beira em Lisboa comemorou o seu 34.º aniversário.

Algumas dezenas de sócios e amigos juntaram-se na Taskinha 
dos Sabores, em Vale Grande, zona de Odivelas, para um almoço/
convívio, onde foi possível confraternizar durante algumas horas 
num ambiente de sã camaradagem. Apesar de os participantes 
nestes convívios serem quase sempre os mesmos, é agradável e 
sabe bem rever amigos e conhecidos, matar saudades de tempos 
antigos e avivar histórias de locais e pessoas que fizeram parte 
das nossas vidas, enquanto naturais e habitantes das terras agui-
arenses.

Para alguns estes convívios funcionam como um escape nos 
intervalos das agruras de vidas difíceis que nem sempre sorriem 
como seria desejável. É também nestes convívios que muitas vez-
es se põem as notícias em dia, nomeadamente a informação de 
conterrâneos falecidos e de outros que não compareceram por se 
encontrarem doentes.

O almoço decorreu em bom ambiente e a “paparoca” estava 
boa, muito diversificada e bem confecionada. Pena que a sala e 
o serviço não fossem os mais adequados ao número de pessoas 
presentes. Só após o almoço, com a saída dos clientes consid-
erados normais, o nosso grupo teve espaço para um pouco de 
animação e diversão, com o Presidente Bernardino Morgado a dar 
som à concertina, deliciando os ouvintes e alguns dançarinos com 

as suas músicas tradicionais.
 A culminar o convívio e integrando a comemoração do an-

iversário, realizou-se a tomada de posse dos corpos gerentes 
eleitos para o próximo mandato em assembleia geral realizada no 
passado dia 25 de março, com a seguinte composição:

Assembleia Geral

Presidente Paula Cristina Almeida Costa

Vice-Presidente Agostinho Ferreira dos Santos

Secretária Amélia dos Santos Assunção

Direção

Presidente Bernardino Cristóvão Fonseca

Secretária Daniela Alexandra Varela Fonseca

Tesoureiro Manuel Carlos Nascimento Almeida

Conselho Fiscal

Presidente António Lopes Baltazar

Secretário Virgílio Cruz Caseiro

Relator Fernando Nascimento Caseiro
Os agora empossados repetem, na maioria, mandatos anteri-

ores, ainda que alguns deles em funções diferentes. Uma palavra 
de gratidão para todos pelo esforço, dedicação e carinho com que 
têm desempenhado os cargos para que foram eleitos, numa tarefa 
que cada vez se torna mais difícil de cumprir.

António Lopes Baltazar

B
F

Corpos gerentes da CCAB. Parabéns à CCAB.

Participantes femininas.

Participantes masculinos.
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RESTAURANTES CARAPITENSES DISTINGUIDOS NO 
FESTIVAL DAS SOPAS DE PENAVERDE

Penaverde recebeu, a 22 de abril, a quarta edição do Festi-
val das Sopas, numa organização do rancho folclórico local. A 
concurso estiveram 11 sopas que divulgaram um pouco mais da 
nossa gastronomia.

A sopa do restaurante Terreiro de Santa Cruz conquistou o 
júri, que lhe atribuiu o primeiro lugar. O restaurante O Tenreiro 
ganhou o prémio Originalidade.

A classificação completa foi a seguinte:
Classificação do Júri
1.º lugar — Terreiro de Santa Cruz
2.º lugar — Quinta de Santo Estêvão
3.º lugar — O Pires
Classificação do Público
1.º lugar — Beira Serra
2.º lugar — O Pires
3.º lugar — Beira Lapa/Cabicanca
Prémio Originalidade
O Tenreiro

Foi inaugurada, no dia 11 de maio, a Loja de Cidadão de Aguiar 
da Beira.

Localizada no edifício dos Paços do Concelho, a Loja de Ci-
dadão funciona entre as 9h00 e as 16h00, disponibilizando ao 
público os serviços das seguintes entidades:

• Autoridade para as Condições do Trabalho;
• ADSE;
• Agência para a Modernização Administrativa;
• Autoridade Tributária e Aduaneira;
• Caixa Geral de Aposentações;
• Direção-Geral das Atividades Económicas;
• Direção Geral do Consumidor; 
• Direção-Geral do Ensino Superior; 
• Direção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas; 
• Instituto do Emprego e Formação Profissional; 
• Inspeção Geral das Atividades Culturais;
• Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana; 
• Instituto da Mobilidade e dos Transportes; 
• Instituto da Segurança Social; 
• Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
• Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.
Segundo o presidente do Município, Joaquim Bonifácio, um 

dos objetivos da criação desta loja de balcão único “passa por fa-
cilitar a relação dos munícipes no dia-a-dia com a administração 
central”, havendo, por exemplo, a possibilidade de, no espaço de 
cidadão, “marcar consultas para o centro de saúde, entre muitas 
outras valências”.

Na cerimónia de inauguração esteve presente a Ministra da 

Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel 
Marques.

INAUGURADA LOJA DE CIDADÃO EM AGUIAR DA BEIRA

C
M

A
G

B

Presidente da Câmara discursa na inauguração.

Momento da inauguração.
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Entrevista com Paulo e Carla Tenreiro
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Paulo Jorge Moreira Tenreiro, 44 anos, e Carla Sofia Sal-
vador Caseiro Tenreiro, 40 anos, são proprietários do res-
taurante “O Tenreiro”, em Carapito. Aberto ao público em 
2014, tem vindo a consolidar o nome e também recebido 
vários prémios e distinções. Para ficarmos a conhecer mel-
hor os proprietários, o restaurante e os seus serviços, fo-
mos falar com eles.

Comecemos pelo princípio. Como é que foi o teu per-
curso até começares a trabalhar?

Paulo Tenreiro (P.T.): Nasci em Portugal em 1973. No en-
tanto, como o meu pai trabalhava na Alemanha, a minha infância 
foi passada entre cá e lá. Fui para a Alemanha ainda muito novo. 
No dia 24 de abril de 74 o meu pai veio cá buscar-nos, a mim e à 
minha mãe. Chegámos lá no dia 26… no dia de 25 de abril está-
vamos nós em viagem.

Carla Tenreiro (C.T.): De comboio.
P.T.: Foi, de comboio. Frequentei lá a creche e vim fazer a 

primeira classe a Penaverde. Voltei novamente para a Alemanha 
e frequentei lá a 2.ª, 3.ª e 4.ª classes. Depois, com 10 anos, vim 
para o Seminário de Gouveia, para o 5.º ano. Frequentei o 6.º ano 
em Aguiar da Beira o 7.º em Celorico da Beira, porque os mais 
pais foram trabalhar para lá. Depois compraram a serração, vieram 
embora para Carapito e eu fiquei lá em casa de uns primos. No 
final do segundo período desisti de estudar e vim trabalhar também 
para a serração, onde estive durante três anos. Mas depois tive 
um problema na coluna e decidi voltar a estudar, começando no 
7.º ano até ao 9º ano, em Aguiar da Beira. Entretanto chamaram-
me para a tropa, um ano mais novo, e depois voltei a estudar do 
9.º ano até ao 12.º em Aguiar da Beira. Infelizmente deixei 2 dis-
ciplinas no 12.º ano por fazer e como já não havia a área que eu 
tinha começado, fui para o Sátão. 

E depois?
P.T.: Depois fui trabalhar para a serração. Trabalhei lá até aos 

26 anos. Depois casámos, continuei a trabalhar mais um ano e 
meio na serração e fomos para a Suíça, em 2002.

C.T.: Começámos a trabalhar no dia 1 de junho de 2002, no 
Hotel National, em Interlaken.

E quanto tempo é que estiveram a trabalhar lá na Suíça?
C.T.: Estivemos lá quase 10 anos. Eu vim embora em setem-

bro de 2011 e o Paulo em dezembro.
P.T.: Sim, foi isso.
E podemos dizer que foi na Suíça que aprendeste grande 

parte do que sabes hoje em termos de cozinha?
P.T.: Quase que se pode dizer que tinha que ser cozinheiro... 

não era a jeito, era à força. No seminário em Gouveia a forma de 
cumprir castigos era ir para a cozinha. E eu, como nem sempre 
me portava bem, ia para lá sempre dois ou três dias por semana.

Quando fui para a tropa, para as Caldas da Rainha, como havia 
pouca gente destacada lá, tive a sorte, mais outros que tínhamos 
tirado a escola de cabos, de ir também para a cozinha.

C.T.: No fundo a cozinha andava atrás de ti.
P.T.: É, onde eu andasse andava ali sempre um bocado da 

cozinha metida.
Depois, quando fui para a Suíça, também era para ir para por-

teiro, mas também como o turismo começou a decair um bocado 
os porteiros começaram a ser dispensados e foi assim que passei 
para a cozinha. Pronto, depois ali começou também a criar-se o 
gosto.

Carla, como é que foi o teu percurso?
C.T.: Eu nasci em Lisboa, para onde os meus pais se tinham 

mudado depois de se casarem. Foi lá que fiz todos os meus es-
tudos, da escola primária ao 12.º ano. Não me tendo dado muito 
bem com a matemática, fui estudar à noite. Então foi também uma 
ótima oportunidade para começar a trabalhar. O meu primeiro em-
prego foi ao pé da Câmara Municipal de Lisboa, numa firma de 
tecidos. Quando me casei tive que me despedir e vim embora 
para Carapito.

Estive cerca de seis meses desempregada e depois comecei a 
trabalhar no Ecomarché de Trancoso, que agora é o Intermarché. 
Estive lá seis meses e depois fui trabalhar para a Santos Silva & 
Figueiredo, ali no Barracão, onde também trabalhei seis meses.

Depois seguiu-se a Suíça, onde trabalhei nos quartos, no Hotel 
National, durante dois anos e meio, até o hotel fechar para obras. 
Fui então trabalhar para o Hotel Splendid, também em Interlaken, 
onde vários carapitenses também já trabalharam. Saí quando fiquei 
grávida do meu filho e depois fui trabalhar para o Hotel Bergof, em 
Wilderswill, onde estive até setembro de 2011, quando me vim 
embora com os meus dois filhos. A Rita tinha, na altura, um ano de 
idade. O Rafael já tinha vindo cerca de um ano antes para a creche 
aqui de Carapito.

Que avaliação é que fazem desses 10 anos na Suíça?
C.T.: Eu adorei imenso a experiência. Aproveitei para crescer 

Paulo e Carla Tenreiro.
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como pessoa e também para conhecer e tomar contacto com 
uma nova língua. Um dos meus primeiros ordenados foi precisa-
mente para pagar um curso de alemão, em que me ajudou tam-
bém o facto de ter boas bases de inglês. Fiz dois módulos bási-
cos e ao fim de seis meses de estar na Suíça comecei a falar a 
língua. Isso ajudou-me a crescer e também me permitiu mudar de 
serviço. Passei para o serviço das mesas, em que tinha que tomar 
mais contato com o público e tinha que falar a língua e, no meu 
último trabalho, já estava na receção. Fazia as reservas, atendia o 
telefone, tratava de uma parte da contabilidade, destinava o trabal-
ho… Era muita responsabilidade, mas adorei a experiência. Fiquei 
mais extrovertida e tomei o gosto de contacto com o público.

E quando é que surgiu a ideia de abrirem o restaurante?
C.T.: Nós tivemos a ideia de abrir o restaurante enquanto es-

távamos na Suíça porque gostávamos do negócio em si e do que 
englobava e o sistema de trabalho também nos agradou. Tivemos 
a sorte de no ano em que resolvemos regressar haver projetos 
apoiados por fundos europeus para novos negócios e fomo-nos 
informar na ADD – Associação de Desenvolvimento do Dão, quan-
do faltavam apenas 15 dias para fechar o concurso. Por sorte já 
tínhamos o projeto do restaurante aprovado na Câmara Municipal 
e, com a ajuda do projeto em si e do fundo de comparticipação, 
conseguimos iniciar a construção, que decorreu entre 2012 e 
2014.

E quando é que foi a abertura?
C.T.: Abrimos no dia de São Pedro, a 29 de abril.
E qual é a avaliação é que fazem destes quatro anos de 

trabalho no restaurante?
C.T.: Eu estou agradada com a evolução. Claro que quando 

é novidade nota-se que as pessoas aderem mais e, por isso, no 
início tivemos uma enchente muito grande. Foi um verão de muito 
trabalho.

Como temos uma carta muito variada, com pratos de cozinha 
portuguesa e internacional, penso que essa é também uma forma 
de atração. Quisemos fazer algo diferente e mostrar as nossas 
capacidades.

Temos muitos clientes que vêm devido aos conhecimentos 
do Paulo, da escola, da serração e da sua popularidade, mas, 
por outro lado, noto que temos nestes quatro anos vários clientes 
diários que vêm tomar o seu café e estar connosco e que nós con-
sideramos amigos. Temos pessoas de vários concelhos; de Tran-
coso, de Fornos de Algodres, de Sernancelhe ou de Moimenta da 
Beira. Também já tivemos visitas de pessoas da Guarda, do Sátão 
ou de Viseu, que ouviram falar muito bem de nós lá e vieram cá 
para nos conhecer.

Pode então dizer-se que já há uma base de clientes.
C.T.: Sim, já constituímos uma base de clientes.
P.T.: Clientes e amigos. São pessoas que se tornam nossas 

amigas... Há quem não esteja cá e, todos os anos, quando vêm 
de férias vêm cá, para fazerem uma festa com familiares, com 
amigos…

C.T.: Um dos conceitos que sempre quisemos implementar 
era o de ter um restaurante onde, desde o mais pequeno até ao 
mais velho, todos se sentissem como se estivessem a sentir-se 
em suas casas. Temos pratos para vegetarianos, para crianças, 

para pessoas que têm problemas de saúde, como os problemas 
de glúten e outros.

Às vezes até nos rimos e dizemos um para o outro “os clientes 
acabaram de comer há uma hora e ainda estão ali na mesa a 
conversar, a divertirem-se e não têm vontade de ir para casa”. E é 
isso mesmo que sempre quisemos. Nunca quisemos o conceito 
de cantina, em que é despachar o cliente rapidamente para se ir 
embora. Não, sempre quisemos que as pessoas se sentissem 
bem aqui e acho que fizemos um restaurante para ser agradável à 
nossa maneira.

Foram o único restaurante do concelho premiado pela 
AHRESP e o Turismo do Centro em 2017. Esse prémio 
trouxe mais gente ao restaurante ou foi mais um reconheci-
mento do trabalho que têm vindo a fazer?

P.T.: Apesar de o concelho de Aguiar da Beira estar incluído na 
região Viseu Dão Lafões, nós ficamos aqui numa ponta… O trazer 
mais clientes aqui ainda não se notou porque nós estamos fora de 
qualquer tipo de rota de turismo.

O prémio foi conseguido após uma inspeção surpresa às insta-
lações, às condições de higiene e de confeção da comida, que foi 
também avaliada de surpresa num outro dia. Sem sabermos quem 
eram, dois professores e chefs de escolas de hotelaria e turismo 
do Centro vieram fazer a avaliação. E, no final, saíram agradados.

Fomos a Viseu receber o prémio da Ministra do Turismo e da 
Secretária Geral do Turismo. Para nós era tudo novo.

Então, de alguma forma, pode dizer-se que falta outro 
tipo de divulgação em termos de gastronomia na região?

P.T.: Eu não vejo as pessoas a deslocarem-se daqui para além 
de propósito para ir comer. Pode haver alguns, sim senhor, “va-
mos além para comer aquilo”, mas eu acho que à nossa terra e 
ao nosso concelho falta-nos algo mais. Era preciso arranjar outras 
formas de trazer cá as pessoas de fora, termos algo “a sério” para 
as pessoas nos visitarem. Acho que há aqui muito trabalho para 
a parte mais virada para o turismo. Nós em Carapito somos uma 
terra conhecida pelo concelho com boa gastronomia, com bons 
restaurantes, mas acho que só isso não chega.

Como é que tem sido a evolução em termos de fun-
cionários?

P.T.: Quando abrimos tínhamos logo dois funcionários, porque 
era preciso uma pessoa para ajudar na cozinha e outra no bar. Na 
altura do verão aumenta-se a população cá em Carapito e tem que 

Exterior do restaurante.
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se aumentar também o número de pessoas. No mínimo somos 
sempre quatro e no máximo somos seis pessoas. Só que é difícil, 
mas pronto...

É difícil arranjar pessoas para trabalhar no restaurante?
C.T.: Infelizmente aqui na nossa zona não temos muita gente 

que tenha formação em hotelaria e restauração. E uma das coisas 
que também notamos é que os mais jovens, mesmo que tenham 
cursos de hotelaria e de restauração, preferem ir para os centros 
maiores. E outro problema é que tem que se trabalhar por turnos, 
de manhã, em que se entra às 9 e sai-se às 3 da tarde, e o da 
noite, em que se entra às 7 da tarde e pode ficar-se até tarde, de-
pendendo dos clientes que estiverem no café ou no restaurante. 
E muita gente não tem a disponibilidade para fazer esse horário 
repartido.

Mas muitas vezes também temos a ajuda da família e dos ami-
gos, pessoas da nossa confiança que estão ali para nos ajudar 
quando é necessário.

Qual é a capacidade do restaurante?
C.T.: A comer, neste momento, na parte mais reservada, te-

mos capacidade para 30 pessoas. Mas temos também a parte de 
petiscos e de café propriamente dita, de aperitivos, que dá para 
mais 30 pessoas sentadas.

Mas também realizam outro tipo de eventos.
C.T.: Também. Durante a época do Natal realizamos sempre 

vários jantares de grupo, de família, de empresas, de batizado, 
de aniversário, de associações ou de juntas de freguesia. De 
casamento não, porque isso envolve uma capacidade maior, de 
espaço e de pessoas. Também já realizamos buffets ou serviços 
de catering, que correram muito bem.

P.T.: Há outros eventos que não fazemos porque não temos 
pessoas para isso.

Qual é o próximo passo?
C.T.: A nossa perspetiva é sempre de crescimento e de tentar 

melhorar o que fizemos no ano anterior. Temos um orgulho muito 
grande em ser o único restaurante do concelho de Aguiar da Beira 
representado na gastronomia da região Viseu Dão Lafões. Andá-
mos estes quatro anos a consolidar o nosso nome. A perspetiva 
que temos para 2018 e para os anos seguintes é de crescimen-
to. Queremos crescer como restaurante e queremos tornar-nos 
mais conhecidos. Estamos a participar desde o início em todas as 

atividades, seja na Festa do Pastor e do Queijo, no Mosteiro, na 
Feira das Atividades Económicas e no Certame Gastronómico do 
Míscaro, em Aguiar da Beira... E estamos a tentar alcançar mais 
clientes dentro do concelho e mais pessoas de outros concelhos 
também. Mas a nossa melhor publicidade passa, neste momento, 
muito pelo boca-a-boca.

E têm sido sempre ou quase sempre premiados nesses 
eventos.

C.T.: Sim. Temos participado sempre e ganhado vários pré-
mios. As pessoas aderem, gostam e perguntam onde é Carapito. 
Foi uma das intenções, quando decidimos abrir o restaurante, de 
levar o nome de Carapito mais longe.

É a terra que viu nascer o meu pai e o meu sogro, a terra do 
meu marido e é a minha terra neste momento também. Foi a terra 
que eu escolhi para viver e para criar os meus filhos, para serem 
educados aqui, onde eu tenho a minha casa. Carapito, se formos 
a ver, é uma freguesia com muita potencialidade. Temos muitas 
empresas, muita gente a trabalhar aqui, muita gente que vem de 
concelhos vizinhos para trabalhar cá. E orgulho-me muito de fazer 
parte desta terra e destas pessoas, sinto-me acarinhada por elas e 
sinto que contribuímos para levar o nome de Carapito mais longe, 
seja pela gastronomia, seja pelo convívio, seja pela simpatia ou 
pelas nossas gentes.

O que é que acham que falta em Carapito?
C.T.: No meu entendimento, era uma farmácia.
P.T.: Uma farmácia era uma das coisas importantes, sim. Mas 

um médico vir cá acho que seria também importante.
C.T.: Mas um lar também era muito importante.
P.T.: Também. Se tivermos um lar, o médico já cá está todos os 

dias. É diferente. O lar não é agora que havia de se estar a fazer ou 
que havia de vir. Já devia estar cá há 20 anos ou se calhar há 30, 
quando foram as primeiras oportunidades para se poderem fazer. 
E, se calhar, se o tivéssemos feito há 20 ou 30 hoje já cá estaria 
uma farmácia, já cá estaria um multibanco...

C.T.: Já cá estaria também um posto de correios...
P.T.: Sim. Às vezes são certas coisas que só pecam por vir 

tarde, que trazem mais um pouco de atraso nessa área.
Obrigado pelo tempo disponibilizado e continuação de 

bom trabalho e boa sorte para o vosso negócio.
Álvaro Caseiro de Almeida e Luciana Silva

Zona de almoços e jantares. Café e bar.
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O Padre António Luciano dos Santos Costa foi nomeado, a 3 
de maio, pelo Papa Francisco, novo bispo de Viseu. A atividade 
pastoral como bispo da Diocese de Viseu iniciará a 22 de julho.

O Padre da Guarda, António Luciano Costa, disse ter recebido 
a notícia da nomeação pelo Papa com “muita surpresa” e com 
“uma grande emoção”.

“Não estando à espera, recebi a notícia com muita surpresa, 
com uma grande emoção interior, com sentido de fé, também 
de alguém que quer olhar para a frente com Cristo Bom Pastor, 
que está disponível como sempre estive na Diocese [da Guar-
da]”, disse.

António Luciano Costa, de 66 anos, sucede a D. Ilídio Leandro, 
que em 2017 pediu a resignação de bispo da Diocese de Viseu 
por motivos de doença.

“Espero ser uma força para ajudar a desenvolver todo esse 
dinamismo com a ajuda do Espírito Santo. Conto muito com a 
ajuda de Cristo o Bom Pastor para poder seguir os seus passos 
e dar testemunho dele junto daquela igreja tão cheia de riqueza 
e de valores espirituais e humanos”, afirmou.

“Foi professor no Centro de Viseu da Universidade Católica e 
no Instituto Superior de Teologia, portanto os padres mais novos 
foram seus alunos. E é alguém que com uma formação multifac-
etada, foi enfermeiro, formou-se em Teologia Moral na mesma 
escola onde eu também estudei em Roma”, conta D. Ilídio Le-
andro, que acrescentou ainda que “é um homem em quem a 
diocese pode confiar totalmente”.

“Agradeço a todas as autoridades civis, académicas e mili-
tares, a amizade e a colaboração institucional sempre mani-
festadas ao longo do exercício do meu ministério episcopal. 
Agradeço também a todo o povo de Deus desta querida dio-
cese toda a compreensão, acolhimento e amizade, e agradeço 
aos irmãos sacerdotes e diáconos, toda cooperação fraterna, e 
toda a comunhão e estima, bem como tão grande compreensão 
e contributos que recebi para o cumprimento da missão que me 
foi confiada”, reagiu o Pe. António Luciano.

D. Ilídio diz que vai continuar a servir o povo como há 12 anos, 
quando foi nomeado bispo da diocese de Viseu.

A ordenação episcopal do Pe. António Luciano Costa está 
marcada para o dia 17 de junho, às 16h00, na Sé da Guarda, e 
o início da atividade pastoral, como bispo de Viseu, para o dia 22 
de julho.

PE. ANTÓNIO LUCIANO COSTA NOMEADO
NOVO BISPO DE VISEU

NOVO BISPO É ENFERMEIRO

António Luciano Costa nasceu a 26 de março de 1952, em 
Corgas, freguesia e paróquia de Sandomil, no concelho de Seia, 
distrito da Guarda.

Sendo o mais velho de sete irmãos, frequentou a Escola de 
Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra, e trabalhou 
como enfermeiro nos Hospitais da Universidade (HUC). Depois 
de cumprir o serviço militar em Moçambique, retomou funções 
nos HUC, completando a formação em Enfermagem.

Em 1980, iniciou o percurso para a formação sacerdotal. 
Foi ordenado padre a 29 de junho de 1985, na Sé Catedral da 
Guarda. Ao longo dos anos, fez parte da Equipa Formadora do 
Seminário Maior, foi diretor espiritual, responsável pelo Secretari-
ado das Vocações e Pré-Seminário, colaborou na capelania do 
estabelecimento prisional e foi professor de Educação Moral e 
Religiosa Católica no Colégio Diocesano de São José.

Em 1987, foi enviado para Roma para estudar Teologia Moral 
na Academia Alfonsiana. Integrou a Comunidade do Pontifício 
Colégio Português e concluiu a licenciatura com uma dissertação 
sobre o pensamento e obra de Bernard Haering: “Ser Livre em 
Cristo, Projecto Responsável do Homem”.

Em outubro de 1989, iniciou funções de professor de Teolo-
gia Moral no Seminário Maior da Guarda e de Deontologia Profis-

sional e Ética na Escola de Enfermagem, funções que exerceu 
até ao ano académico de 2011.

Foi vice-postulador da Causa de Beatificação e Canonização 
do Venerável Servo de Deus, D. João de Oliveira Matos, que foi 
bispo auxiliar da Guarda.

Nomeado juiz do Tribunal Eclesiástico para as Causas de Be-
atificação e Canonização dos Veneráveis Servos de Deus Mon-
senhor Joaquim Alves Brás e Beata Rita Amada de Jesus, foi 
também diretor do departamento diocesano das Missões.

A partir de janeiro de 1991, foi pároco de várias paróquias, 
primeiro no arciprestado da Guarda e depois no da Covilhã, onde 
criou uma capelania na Universidade da Beira Interior.

Lecionou na Faculdade das Ciências da Saúde até 2016-
2017 e fez estudos em Bioética, no Centro de Bioética da Facul-
dade de Medicina, Hospital de Santa Maria.

Em setembro de 2009, foi nomeado Capelão Coordenador 
do Hospital da Guarda. Foi ainda docente de Teologia Moral no 
Instituto Superior de Teologia das Beiras e Douro, com sede em 
Viseu, e também deu aulas de Doutrina Social da Igreja, Ética e 
Bioética no Pólo de Viseu da Universidade Católica Portuguesa. 
Foi capelão do Instituto Politécnico da Guarda.

Em 2010, foi nomeado vigário episcopal para o Clero e diretor 
da Casa Sacerdotal Diocesana da Guarda e, em 2012, cónego 
da Sé da Guarda.
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FESTA DE SÃO PEDRO DE VERONA

Desde há muitos e muitos anos que a festa em honra de São 
Pedro de Verona é a festa do ano. Carapito tem muitas festas, 
mesmo festas a mais, na opinião de muito boa gente, mas a do 
São Pedro, que já foi a única a sério, continua, e certamente con-
tinuará por largos anos, a ser a festa das festas, com um número e 
diversificação de eventos que a fazem sobressair no conjunto das 
festas da região.

Neste ano, a data da realização coincidiu com a do calendário. 
O dia de São Pedro de Verona é a 29 de abril e o domingo da 
festa foi mesmo no dia 29. Aliás, o calendário até foi bem amigo, 
pois o feriado do 1.º de maio à terça-feira, com uma pontezinha na 
segunda, possibilitou a muitos a deslocação à sua terra natal para 
participar nas festividades.

Infelizmente nem sempre tudo corre bem e, em circunstâncias 
que se vêm repetindo nos últimos anos, o São Pedro, o outro, 
o mais conhecido, que pelos vistos não é muito amigo do seu 
homónimo, mais uma vez resolveu impedir o brilho completo dos 
festejos. E neste ano estava mesmo zangado, pois aquela sarai-
vada na hora do almoço de domingo foi das mais violentas que 
se registaram em Carapito, constituindo um espetáculo raramente 
visto. Em breves minutos, o chão ficou totalmente coberto de 
granizo, como se tivesse caído um grande nevão.

A festa propriamente dita começou na sexta-feira, dia 27, com 
o bar a registar boa frequência e o conjunto Art Music a debitar 
uma intensidade musical exagerada, para as circunstâncias, im-
pedindo qualquer hipótese de conversação. É pena, até porque 
o tipo de música apresentada era boa para dançar e adequada 
aos dançarinos, neste ano em maior número do que é habitual na 
sexta-feira.

No sábado, de manhã, tivemos um dos “pratos” fortes da festa. 
É verdade que a feira já não é o que era, os tempos mudaram. Só 
com muito boa vontade se pode continuar a falar de feira do gado. 
Mesmo de exposição/concurso pouco se pode dizer. Os muitos 
rebanhos de ovelhas, ornamentadas com os seus adereços colo-
ridos, são uma recordação e as juntas de vacas de trabalho, em 
grande número e muito bem limpinhas foram substituídas por al-
guns tratores. Restam alguns resistentes, cheios de boa vontade 

para colaborar, infelizmente, ou talvez felizmente, sempre os mes-
mos, que vão contribuindo para que a feira continue a justificar 
o nome de feira tradicional. Por este andar, a feira tende a ficar 
com características meramente comerciais, pois o comércio, no 
sentido tradicional do termo, já tomou conta da feira e o número 
de comerciantes, talvez felizmente outra vez, tem vindo a aumen-
tar. Outra das facetas que se tem vindo a destacar, e ainda bem, 
justificando a expressão “pratos fortes”, é a propensão para cada 
vez mais pessoas “almoçarem” na feira. Já não é só “ir beber um 
copo”, é usar e abusar das entremeadas, das febras, do entre-
costo, das costeletas, dos frangos, das salsichas e tudo o mais. 
Até tivemos a oportunidade de apreciar a invenção do Manuel Bar-
ranha: um assador no espeto na versão posição vertical. E como 
estava gostosa a carne cortada do espeto às tirinhas!

À tarde o programa prosseguiu no campo de futebol, com a já 
habitual garraiada a entreter uma razoável assistência e a provocar 
alguns calafrios nos atores mais atrevidos e destemidos a enfrentar 
os pobres animais, por vezes indiferentes às investidas dos pro-
vocadores.

À noite, na Praça, oportunidade para assistir ou participar no 
momento musical mais forte das festas. A Praça estava cheia, a 
música do Soma e Segue agradou, mas os pares a dançar foram 
em menor número do que é habitual e desejável, muito por cul-
pa da chuva, que, não sendo tão intensa que afastasse os mais 
audazes, fez com que muitos não se aventurassem, preferindo 
abrigar-se na zona do bar. Foi curioso ver vários pares a dançar 
com os guarda-chuvas abertos, provocando alguns movimentos 
de dança descontrolados. Ah!, o caldo verde estava muito bom e 
o fogo de artifício conseguiu furar a chuva!

No domingo, o outro São Pedro, certamente com ciúmes de 
não lhe ligarem nenhuma nesse dia, zangou-se mesmo, abriu a 
torneira e resolveu participar na festa, prejudicando de forma signi-
ficativa todos os atos programados. A procissão, a seguir à missa, 
foi mais curta do que o habitual e com alguns guarda-chuvas aber-
tos, o conjunto das concertinas, o sempre disponível Clave de 
Sol, teve que atuar debaixo de toldos, com alguns pares a dançar 
à chuva; o leilão e a entrega dos prémios do concurso de gado 
foram feitos à pressa e quase em segredo, e o último espetáculo 
do programa decorreu sob chuva constante, ainda que não muito 
intensa, mas suficiente para afastar muita gente e até afetar o ins-
trumental do conjunto Nova Forma, provocando algumas interru-
pções.

Uma última palavra para os mordomos. É pena que, depois 
de tanto trabalho, tantos sacrifícios e tantas canseiras ao longo 
do ano, um fim de semana com condições climatéricas tão desfa-
voráveis influencie desta forma os resultados finais, tirando o brilho 
desejado por todos, mas especialmente por eles. É caso para 
aconselhar os novos mordomos a marcar desde já uma reunião 
com o São Pedro “manda-chuva”, de forma a garantir condições 
favoráveis à realização da festa do outro, do “nosso São Pedro”.

António Lopes Baltazar

Clima desfavorável teve impacto significativo na festa, que viu uma das maiores saraivadas de que 
há memória. Chuva marcou também presença constante.

Feira no Calvário.
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PEREGRINAÇÃO DE CARAPITENSES A FÁTIMA

MORDOMOS 2018 MORDOMOS 2019
António Carlos Tenreiro Ferreira Virgílio Pinto Batista

Armando Augusto Tenreiro Luís Filipe Pinto

Alfredo Marques Cláudio Batista Vitorino

Vitorino da Cruz Caseiro Luís Manuel Rodrigues Sobral

José Sousa Martinho Ernesto Lourenço Caseiro

André Rodrigues Baltazar Milton Nascimento

Toni Sousa Almeida Alberto Lopes Ferreira

José Manuel Pereira Almeida Davide Barranha

Vera Lúcia Caseiro Bento Eliane Hadergjonaj

Augusta Filomena Rodrigues Baltazar Lara Pires

No dia 8 de maio, saímos em peregrinação com destino a 
Fátima. Após a partida, por volta das 5 horas da manhã, o primei-
ro destino foi Fornos de Algodres, onde o nosso grupo de oito 
carapitenses se juntou a outro.

Quatro dias e meio depois e cerca de 200 km percorridos, 
chegámos a Fátima no dia 12, por volta das três e meia da tarde. 
A caminhada foi longa, mas a boa disposição e o desejo de che-
gar ao destino fez com que todos avançassem no caminho sem 
ter havido desistências.

Em Fátima cumprimos as promessas e participámos na pro-
cissão de velas, na noite de 12 de maio. Depois regressámos a 
Carapito já na madrugada do dia 13.

Os peregrinos foram Ana Isabel Caseiro, Isabel Brás Caetano, 
Paulo Caetano, Rogério Baltazar, Isabel Rodrigues, Céu Sousa, 
Manuel Navoeiro e Fernanda Pires.                 Ana Isabel Caseiro Grupo de peregrinos.

Feira no Calvário. Garraiada nos Mosqueiros.

Baile na Praça. Atuação das concertinas.
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CARAPITO TEM NOVA 
FONTE

Conhecida em Carapito por ser uma das nascentes onde 
a água é mais fresca e saborosa, tem a sua localização na 
Rua Abade Melo e Sá.

São muitos os carapitenses, e não só, que ali se abas-
tecem de água.

Junto à nascente, a Junta de Freguesia construiu ago-
ra  uma fonte, facilitando a recolha de água e dando outro 
destaque ao local.


