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UMA CONCERTINISTA EM CARAPITO
Entrevista com Laura Caetano

CARAPITO ESTEVE EM DESTAQUE NA
FEIRA DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS

FESTA DO CLUBE HÁ JÁ 39 ANOS

EX-SEMINARISTAS COMBONIANOS REUNIRAM EM CARAPITO GRUPO DE CONCERTINAS “OS CARAPITENSES” JÁ TOCA



NASCIMENTOS
Nasceu na Suíça, no dia 1 de agosto, 

uma menina com o nome Léana, filha de 
Viviane Nunes e Filipe Carrasco.

Também na Suíça, nasceu no dia 3 de 
setembro  um menino com o nome Tiago, 
filho de Brigitte Varandas e Yobrig da Silva.

O Caruspinus deseja as maiores feli-
cidades aos novos Carapitenses e dá os 
parabéns aos seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

O sr. Rui Correia magoou-se numa 
mão com alguma gravidade, tendo que 
receber tratamento no hospital. Já está 
recuperado.

A sr.ª Maria do Céu Baltazar magou-
se num braço, tendo que receber trata-
mento no Hospital de Viseu. Encontra-se 
em recuperação.

A sr.ª Maria Casimira Fonseca San-
tos foi operada a uma vista, em Coimbra. 
Encontra-se em recuperação.

Mickael dos Santos foi operado aos 
pés, pela terceira vez, em França. Encon-
tra-se em recuperação.

O sr. Manuel Rodrigues foi operado 
na Suíça. Encontra-se em recuperação.

O sr. Ernesto Caseiro foi operado a 
um joelho, na Suíça. Encontra-se em re-
cuperação.

O sr. Fernando Baltazar cortou-se 
num braço, tendo que receber tratamento. 
Está em recuperação.

A sr.ª Maria Augusta Paixão foi ope-
rada às cataratas. Encontra-se em recu-
peração.

O menino Tiago Tenreiro magoou-se 
na cabeça, tendo que ser suturado com 
dois pontos. Encontra-se em recuperação.

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

Celebraram matrimónio no dia 19 de 
maio, na Quinta Branca, Valdigem – Lame-
go, José Guilherme Marques e Helena 
Isabel Pimentel, naturais de Vila Real.

Em Carapito, celebraram matrimónio, 
no dia 28 de julho, Virgínia Caseiro e Vin-
cent Odier, natural de Vernier – Suíça.

Também no dia 28 de julho, celebra-
ram matrimónio em Souto, Patrick Gon-
çalves e Tânia Lopes, natural de Souto.

No dia 4 de agosto, celebraram 
matrimónio em Leiria, Fábio Figueiredo e 
Eliana, natural de Leiria.

Também no dia 4 de agosto, cele-
bra-ram matrimónio em Carapito Álvaro 
Almeida e Luciana Silva, natural de Belo 
Horizonte – Brasil.

No dia 11 de agosto, celebraram 
matrimónio em Carapito, Vanessa Figuei-
redo e Tiago Morgado, natural da Cor-
tiçada.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades para os novos casais.
FALECIMENTOS

Faleceu em Carapito, 
no dia 1 de agosto, o sr. 
Francisco Lopes. Tinha 
86 anos.

O Caruspinus deixa 
sentidas condolências a 
toda a família.

Envie-nos as suas notícias para o 
email caruspinus@gmail.com.

Cidália Batista

EDITORIAL
Agora que terminou mais uma época de 

verão, chegou também ao fim uma época de 
grande dinâmica em Carapito, no concelho e 
no país. Prova disso foram as inúmeras ativi-
dades realizadas, com destaque para as fei-
ras, as festas, os convívios e os eventos cul-
turais, desportivos e até astronómicos.

Nesta edição dou destaque aos fenó-
menos astronómicos, que, muito pouco fre-
quentemente, por aqui têm relevo. E falo mais 
propriamente do eclipse total da Lua, a 27 de 
julho, que foi desta vez bem visível em Portu-
gal e em Carapito em particular. É certo que 
um eclipse da Lua não tem o destaque que 
tem um eclipse do Sol, principalmente pela 
capacidade que este último tem de tornar o 
dia em noite por alguns minutos. Ainda assim, 
quer um, quer outro, são espetáculos naturais 
que vale a pena presenciar, nem que seja ap-
enas uma vez na vida.

O eclipse de 27 de julho teve ainda a par-
ticularidade de ser o mais longo do século XXI, 
tendo a fase total durado 1 hora e 43 minu-
tos, enquanto que a duração total, incluindo 
as fases em que o eclipse foi parcial, foi de 
3 horas e 55 minutos. Para dar ainda mais 
destaque ao fenómeno, a ele se juntou, logo 
abaixo, o planeta Marte, que estava também 
no seu ponto mais próximo da Terra dos últi-
mos 15 anos (a 57,6 milhões de quilómetros, 
ainda assim 150 vezes mais distante que a 
Lua). Também Saturno lhes fazia companhia.

Se não viu este eclipse, terá nova oportu-
nidade já a 21 de janeiro de 2019, havendo, 
no entanto, uma menor probabilidade para 
que o possa ver, não só devido às condições 
meteorológicas, mas também à hora a que 
acontece, a partir da 2h30 da manhã. No dia 
16 de julho teremos a oportunidade de ver um 
eclipse parcial, com 65% da Lua, no máximo, 
a ser coberta pela sombra da Terra.

Mas se o que é realmente cativante, no 
que aos fenómenos astronómicos a nós aces-
síveis diz respeito, é um eclipse total do Sol, 
a periodicidade com que estes acontecem 
faz com que sejam ainda mais apetecíveis. 
A título de exemplo, o próximo a ser visível 
em Portugal (ainda que no máximo a 98% em 
Carapito — 100% só no Parque Natural de 
Montesinho – Bragança) acontece apenas a 
12 de agosto de 2026.

Até à próxima edição.                  O Diretor
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Um incêndio deflagrou ao final do dia 20 de agosto num 
estacionamento subterrâneo de um prédio residencial em 
Geroldswill – Zurique, na Suíça, tendo causado avultados danos 
materiais para a grande maioria dos proprietários dos veículos ali 
estacionados.

O alerta foi dado pouco antes das 19h30 por um vizinho que 
disse ter ouvido um estrondo e visto sair fumo negro da garagem 
subterrânea. Pouco tempo depois os bombeiros locais iniciaram 
os trabalhos no local, que rapidamente extinguiram o incêndio.

A família do carapitense Agostinho Figueiredo foi uma das afe-
tadas, tendo visto consumir pelas chamas dois automóveis e uma 
mota.

A maioria dos habitantes do prédio pôde voltar às suas 
habitações nessa mesma noite, sendo três pessoas acomodadas 
num abrigo de emergência.

Os danos materiais no edifício e nos veículos foram estimados 

em várias centenas de milhares de francos suíços.
Do incêndio, que teve origem desconhecida, resultou apenas 

um ferido ligeiro, um bombeiro que esteve no local a combater as 
chamas.

INCÊNDIO EM GARAGEM EM ZURIQUE AFETOU 
CARAPITENSES

A
F

COMEMORAÇÃO DO 39.º ANIVERSÁRIO DO CCRC
27 de outubro — Salão de Festas do Clube

As viaturas da família após o incêndio.
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CAMINHADA NA NATUREZA EM CARAPITO
JUNTOU MAIS DE 230 PESSOAS

Abertura dos jogos com o desfile das freguesias e o Grupo de Bombos.

Foi no dia 18 de Agosto que ex-seminaristas combonianos re-
uniram em Carapito.

A iniciativa partiu de um dois mais antigos, António Francisco 
Caseiro Marques, que há anos alimentava a ideia de reunir colegas 
do seu tempo de Seminário, para encontrar amigos que há muito 
não via, nem tinham tido oportunidade de se reencontrarem.

A iniciativa foi bem acolhida por alguns, que, apesar de se en-
contrarem longe, quiseram marcar presença e assim conviver e 
recordar peripécias vividas em comum e poderem relembrar os 
nomes e vidas de alguns de que nunca mais tinham ouvido falar.

Além de um que neste momento é um dos principais respon-
sáveis a nível geral da congregação dos Missionários Comboni-
anos, o Padre Jeremias Martins, do Soito, Sabugal, também mar-
cou presença um outro Padre a residir em Évora e ainda um outro 
residente em Oeiras. De Coruche veio o  António Sequeira. Mas 
outros vieram também do Minho e Aveiro. Muitos outros prom-

eteram marcar presença no próximo ano, no encontro que ficou 
agendado para o dia 20 de Julho. 

Os de Carapito estiveram representados pelo organizador do 
encontro, por José Manuel Marques, José Sousa e Carlos Paixão 
Lopes, que compareceu no final do encontro.

Esteve presente ainda o primeiro comboniano de Carapito, que 
entrou no Seminário em 1951, Baltazar Trindade, que se deslo-
cou de Lisboa para participar neste primeiro encontro. Também foi 
convidado especial António José Paixão Lopes, que frequentou o 
Seminário Diocesano de Fornos.

Viveram-se momentos de muita saudade e camaradagem e 
recordaram-se os tempos e colegas de anos passados no Semi-
nário das missões de Viseu, na década de sessenta do século 
passado.

Para o ano haverá mais, como ficou assente.
AF Caseiro Marques

EX-SEMINARISTAS COMBONIANOS
REUNIRAM EM CARAPITO

O dia 12 de agosto em Carapito foi dedicado a mais uma 
caminhada na natureza, evento integrante do ciclo de caminhadas 
organizado pelo Município de Aguiar da Beira em parceria com as 
juntas de freguesia do concelho.

Desta vez, num percurso diferente, o passo foi bem acompan-
hado por mais de 230 pessoas, que puderam apreciar os cenários 
bucólicos do caminho, além de desfrutarem de um convívio salu-
tar.

No final da caminhada a Junta de Freguesia de Carapito ofer-
eceu, como é habitual, o almoço a todos os participantes, que, 
como é também habitual, decorreu no Parque da Lameira da 
Ribeira.

Este é um evento que tem vindo a reunir todos os anos um 
maior número de participantes, o que demonstra que há espaço 
para outras edições.

Grupo de carapitenses prontos a iniciar a caminhada. Grupo de carapitenses prontas a iniciar a caminhada.

Caminhantes seguem em direção à Serra do Pisco. Durante o almoço, no Parque da Lameira da Ribeira.

FP
FP

FP
FP



HOMENAGEM AOS COMBATENTES
DA GRANDE GUERRA
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Como todos os mais velhos sabem, alguns carapitenses partic-
iparam nos combates que tiveram lugar durante a Primeira Grande 
Guerra de 1914 a 1918. Sabemos que alguns deles combateram 
em França e outros nas colónias de Moçambique e Angola.

Temos a identificação desses combatentes e esperamos que 
não nos falte algum.

É intenção da Secção Cultural do Clube, juntamente com a 
Junta de Freguesia, realizar uma cerimónia de homenagem a es-
ses carapitenses, no 100.º aniversário da assinatura do armistício, 
que ocorreu no dia 11 de novembro de 1918.

Essa homenagem contará com diversas iniciativas, salientan-
do-se, entre outras que estão a ser preparadas, uma conferência 
sobre a Primeira Grande Guerra, a atribuição a uma rua de Carap-
ito do nome Combatentes, a inscrição dos nomes de todos numa 
placa a colocar onde se julgar mais oportuno, mas que deverá ser, 
em princípio na sede da Junta de Freguesia e eventualmente uma 
exposição alusiva a esses acontecimentos.

Pedimos a todos os familiares desses nossos conterrâneos 
que tenham conhecimento de que algum dos seus tenha partici-
pado na guerra de 1914–1918, e que não conste da lista anexa, 
que nos comunique a sua identificação. Para isso, basta entrar 

em contacto com a Secção Cultural ou com o Jornal Caruspinus.
Pedimos também que se tiverem algum objecto na sua posse, 

seja o que for, que nos possam dispensá-lo para ser exibido na 
exposição que pensamos organizar.

Agradecemos todas as informações que nos possam prestar e 
que julguem ter interesse para estas comemorações, através das 
quais pretendemos enaltecer a memória desses nossos maiores 
e dar a conhecer aos mais novos alguns factos relativos à sua 
participação num dos mais mortíferos episódios bélicos da nossa 
história e da história universal.

LISTA DOS COMBATENTES CONHECIDOS
Ângelo de Almeida
António Rodrigues
Francisco Caseiro
José Augusto da Cruz Vaz
José Augusto de Matos
José Nunes
José Tenreiro
António Augusto Carvalho

AF Caseiro Marques

Numa altura em que a música popular portuguesa tem vindo 
a ganhar destaque no país, uma das principais responsáveis por 
este sucesso tem sido, sem dúvida alguma, a concertina.

Em especial no interior, multiplicam-se os grupos de tocadores 
de concertina, os encontros e também os interessados em apren-
der a tocar este instrumento musical.

Na aldeia de Mundão – Viseu, o grupo “Alegres da Concertina”, 
de Alcino Domingues e família, esteve recentemente em destaque 
na televisão, ao atuar em dois programas de entretenimento. No 
dia 24 de agosto participou no programa A Tarde é Sua, da TVI e, 
no dia 31, no programa A Praça, da RTP1.

Do grupo de tocadores de concertina faz parte o carapitense 

Lucas Domingos, filho de José Joaquim Domingos e Cécile 
Domingues, que, com apenas três anos, é não só a mascote, 
mas toca e canta como qualquer outro elemento do grupo, tendo 
também uma concertina feita à medida, por um fabricante italiano.

Os programas podem ser vistos ou revistos em:
A Tarde é Sua, 24 de agosto, “Uma tarde animada com os 

«Alegres da Concertina»”:
http://www.tvi.iol.pt/programa/a-tarde-e-

sua/53c6b3883004dc006243ce59/videos/--/ates--videos/
video/5b803dd10cf22e5fe0748f8a/

A Praça – Parte 2, 31 de agosto:
https://www.rtp.pt/play/p4222/e362791/a-praca/684620

ALEGRES DA CONCERTINA ESTIVERAM
EM DESTAQUE NA TVI E RTP

TV
I

R
TP

Lucas em conversa com a apresentadora da TVI. Alegres da Concertina o programa “A Praça”.



UMA CONCERTINISTA EM CARAPITO
Entrevista com Laura Caetano
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Laura Maria Caseiro Caetano, 22 anos, desde cedo 
começou a dedicar-se à música, mais precisamente à con-
certina. O mais recente projeto em que se viu envolvida é 
o ensino de concertina em Carapito, curso esse que é fre-
quentado atualmente por 6 alunos.

Quando é que nasceu em ti o gosto pela música?
O meu pai, Fernando Caetano, sempre gostou de acordeões 

e concertinas. Tinha eu 6 anos quando ele comprou um acordeão 
para mim. Iniciei as aulas, mas só duraram 1 mês, pois era um 
instrumento muito grande e pesado; era um acordeão de teclas, 
e não me cativou. Logo de seguida, iniciei aulas de concertina, 
instrumento que me fascinou desde o início. Um ano após iniciar 
a aprendizagem comecei a ir a diversos encontros de concertina 
de norte a sul do país. O facto de ver outros tocadores fez crescer 
em mim um grande entusiasmo e motivou-me para me aperfeiçoar 
sempre mais e mais na concertina.

Desde pequenina que me lembro de tocar. Aliás, não me 
conheço como gente sem concertina. Não sei explicar muito bem 
desde quando começou um amor assim tão grande; só sei que 
enquanto puder vou andar sempre de mãos dadas com a minha 
concertina, porque é algo que faço e sempre fiz por gosto!

E quando é que começaste a tocar regularmente?
Desde que comecei as aulas de concertina que todos os dias 

ensaiava. Mal chegava da escola a primeira coisa que fazia era 
tocar nem que fosse só uma ou duas músicas, mas sempre senti 
necessidade de o fazer. Caso não o fizesse já não me sentia bem 
comigo mesma. 

Com sete anos fiz a minha primeira apresentação em público 
num encontro de concertinas, na altura organizado pela Inatel, em 
Figueira de Castelo Rodrigo. 

Depois de participar no primeiro encontro tive vários convites 
para diversos eventos do mesmo género. Os meus pais sempre 
fizeram um esforço grande para me levar a todos eles. Nesses 
eventos conheci pessoas fantásticas e em cada um deles aprendi 
sempre um pouco mais.

Para além dos encontros, também fiz várias atuações pelo país 
com diversos grupos de concertinas dos quais fiz parte na altura e 
com o Grupo de Bombos de Carapito. 

Também começaste cedo no Grupo de Bombos.
De facto. Comecei nos bombos com sete anos. Por vezes era 

muito cansativo, e é óbvio que uma criança se cansa sempre mais 
rápido, mas como era algo que eu adorava, fazia-o por gosto. 
E tenho pena de nunca mais ninguém me ter convocado para 
as atuações visto que eu fazia parte do grupo. Até à direção do 
João Vaz correu tudo muito bem, aliás, ele sempre foi um grande 
presidente. Fez muito pelo grupo e deve ser reconhecido por todo 
o seu trabalho.

Em que outros projetos é que já estiveste envolvida e em 
quais é que ainda estás envolvida atualmente?

Já estive envolvida em diversos grupos de concertina como, 
por exemplo, Clave de Sol, Concertinas da Farra, Alegres da 
Concertina, entre outros. Também fiz parte do Grupo de Bombos 
de Carapito. 

Atualmente dedico-me mais às aulas de concertina e só vou 
atuar quando algum grupo que trabalha comigo precisa de um 
apoio. Dou aulas nos concelhos de Aguiar da Beira, Fornos de 
Algodres, Celorico da Beira, Gouveia e Moimenta da Beira, no total 
a 250 pessoas. 

Também ajudo a organizar encontros de concertina. Ajudei, por 
exemplo, na organização de um encontro em Vale de Azares – 
Celorico da Beira, no dia 9 de setembro, onde estiveram presentes 
14 grupos de concertina. No dia 16 de setembro ajudei a organizar 
um encontro em Vila Soeiro do Chão – Fornos de Algodres.

Também já participaste em programas de televisão, não 
é verdade? Como é que foi a experiência?

Sim, já participei em três programas de televisão, todos eles 
na SIC. O primeiro foi no programa da Fátima Lopes, em 2006, 
tinha eu 10 anos. Era um programa de pequenos grandes talen-
tos, onde toquei de costas e tive oportunidade de falar de mim e 
da minha terra.

A segunda vez que me apresentei em televisão foi no programa 
das manhãs de verão, em 2009, com 13 anos, onde toquei mais 
uma vez de costas. A terceira e última vez que me apresentei em 
televisão foi no “Portugal tem Talento”, em 2011, em que passei 
na primeira fase. Eram oito mil candidatos e eu fiquei nos 240 mel-
hores. Na fase seguinte não correu tão bem e não passei, como 

Com o Grupo de Bombos na festa de São Brás, nos Montes. Com Augusto Canário em Aguiar da Beira, no Certame do Míscaro .

LC LC
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todos puderam ver.
Foi uma experiência muito boa ter ido à televisão, ter tido a 

oportunidade de conhecer o que há para lá do ecrã, como tudo 
funciona. Foi uma aprendizagem e nunca uma perda de tempo. 

E trouxe-te alguma mais-valia?
Sim, sem dúvida. As três vezes valeram a pena, e se o tempo 

voltasse atrás voltaria a fazer tudo exatamente da mesma maneira. 
Conheci pessoas fantásticas com as quais mantenho contacto, 

amizades que me vão acompanhar ao longo da vida. 
Cresci muito. Aprendi a perder o medo do palco, a perder a 

vergonha de me apresentar em público. E no último programa 
onde participei, cresci muito com o não que recebi, pois fez-me 
ter mais força para nunca desistir do que realmente gosto de fazer.

Cheguei onde estou hoje tudo graças aos meus pais. Agradeço 
todos os esforços que sempre fizeram por me fazer chegar mais 
longe. Se não fossem eles, era impossível ter tudo o que tenho 
hoje!

Como é que surgiu a ideia para a criação do curso de 
concertinas para jovens em Carapito?

Na verdade, se quisermos ir à origem, podemos dizer que 
começou por volta de abril deste ano, com os contactos dos sen-
hores Luís Pires e Luís Sobral, para que desse aulas à Beatriz e à 
Ana Luísa. Após algum tempo começaram a entrar mais meninos 
para as aulas e hoje formamos o Grupo de Concertinas “Os Cara-
pitenses”.

Quantos aprendizes é que frequentam atualmente o cur-
so?

Atualmente, frequentam 6 meninos. Na verdade, são 7, porque 
um deles é filho de emigrantes e é obrigado a ausentar-se durante 
algum tempo. 

Os meninos que fazem parte do grupo de concertinas são a 
Beatriz, a Ana Luísa, a Tatiana, a Mariana, o Martim, o Diogo e o 
Samuel.

E quando é que são os ensaios/aulas?
São aos sábados das 11h00 às 12h00.
Já houve atuações?
Sim, já houve duas apresentações ao público. A primeira foi 

no segundo encontro de concertinas de Casal do Monte, que se 
realizou em Carapito no dia 20 de maio, e a segunda foi no dia 9 
de setembro, em Vale de Azares. 

Estão todos de parabéns, pois cada vez que se apresentam 
em público portam-se lindamente.

Como é que os potenciais interessados devem fazer se 
se quiserem juntar ao grupo?

Basta que venham falar comigo para tomarem conhecimento 

das condições. Depois só precisam de ter uma concertina afinada 
em sol/dó/fá e vontade de trabalhar e aprender.

E quais são os planos para o futuro do grupo?
Pretendo fazer deles excelentes tocadores de concertina, pois 

darei sempre o meu melhor para o desenvolvimento das capaci-
dades de cada um deles. Pretendo também levá-los a vários en-
contros de concertina, e a todos os eventos que me forem pos-
síveis. 

Na minha opinião, é muito importante levar crianças desde 
muito cedo a vários encontros, pois acaba por motivá-los sempre 
mais, e, assim, dedicam-se mais ao instrumento que aprendem, 
neste caso, a concertina.

Estás envolvida em mais algum projeto para além da 
música?

Não. De momento dedico-me à música a tempo inteiro.
O que é que pretendes fazer no futuro?
Se a vida me permitir, pretendo continuar ligada à música, pois 

é algo que amo de coração. Todo os projetos em que estou a 
trabalhar têm sido muito desafiantes.

Hoje em dia parece que a concertina está novamente 
em alta, um pouco por todo o país, realizando-se muitos 
encontros e havendo cada vez mais tocadores. Sendo 
conhecedora do meio, é essa ideia que tens também?

Sim. Sem dúvida alguma que a concertina está na moda. Mas 
de certo modo preocupa-me, pois se a moda passa vão perder-se 
muitos e bons tocadores de concertina.

Quando eu comecei a tocar concertina havia muitos tocadores, 
mas ao fim de algum tempo muita gente desistiu e a concertina na 
nossa zona esteve muito apagada. Daí eu dizer que tenho um 
certo receio que a moda passe e se percam muitos tocadores.

Atualmente pertences a algum grupo? 
De momento não pertenço a um grupo fixo. Pertenço um 

bocadinho a todos os grupos que trabalham comigo. Cada vez 
que têm uma atuação ou uma participação num encontro, se 
possível, eu vou ajudar.

Participas regularmente em encontros de tocadores de 
concertina. Onde é que a tradição é mais forte?

A tradição é e sempre foi mais forte no Norte. Lá, por muitas 
modas que passem, a concertina nunca irá passar de moda. Eles 
nunca deixaram perder essa tradição. 

Já toco concertina há 16 anos e desde que comecei que no 
Minho a concertina sempre foi algo muito presente na vida de 
todos, independentemente das idades. 

Em Viana do Castelo fazem a romaria à Senhora da Agonia; 
essa romaria é feita por concertinistas e mulheres trajadas a rigor. 

Com o grupo de concertinas “Os Carapitenses”, em Vale de Azares. Com o grupo de concertinas de Vila Soeiro do Chão.
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FESTA DO CLUBE HÁ 39 ANOS

Em Ponte de Lima fazem as feiras novas; é uma arruada durante 
toda a noite, com as ruas cheias de tocadores de concertina e 
cantigas à desgarrada. Estes dois eventos são tradições de muitos 
anos que o Minho nunca deixou morrer e onde se encontram 
milhares de concertinistas todos os anos.

E no nosso concelho, qual é o panorama geral? Há 
muitos tocadores, divulgação, apoios, etc.?

Em termos de divulgação penso que no nosso concelho está 
tudo muito bem divulgado e há agora o dobro dos tocadores que 
havia até há poucos anos atrás. Em sensivelmente dois anos 
houve uma grande adesão à concertina. Mas, infelizmente, não 
sinto que sejam apoiados da melhor maneira, acho que há muita 
falta de apoios em relação às concertinas.

Há alguma coisa que gostarias de ver implementada no 
nosso concelho ou na nossa freguesia?

Gostava certamente que o nosso concelho ou a nossa fregue-
sia organizassem um grande encontro de tocadores de concer-
tina. Isso seria algo que ajudaria a dinamizar o instrumento, instru-

mento esse que é tipicamente português e que não é valorizado, 
por vezes, da melhor maneira. 

Nesse encontro podiam dar prioridade a todos os concertinistas 
do concelho, mas que trouxessem também concertinistas de 
concelhos vizinhos e de todo o país, pois, a meu ver, isso ia dar 
entusiasmo a todos os tocadores da zona. A nossa zona, ao 
contrário do Minho, não tem tradições de longos anos com as 
concertinas e, tirando os encontros, não há mais nenhum evento 
onde a concertina seja a rainha. Então, se pudéssemos fazer de 
um encontro de concertinas uma tradição anual no nosso concelho 
ou na nossa freguesia, a concertina não correria tanto o risco de 
sair de moda.

Cada vez mais há encontros de tocadores de concertina na 
zona não só para dinamizar a tradição de tocar esse instrumento, 
mas também para aproximar as pessoas de diversas idades e 
para trazer gente a aldeias que estão quase desertas.

Obrigado pelo tempo disponibilizado e bom trabalho.
Álvaro Caseiro de Almeida

A Festa do Clube realizou-se este ano pela 39.ª vez consecu-
tiva, denotando claramente um ambiente diferente. E esta dife-
rença notou-se, e tem vindo a notar-se ao longo dos últimos anos, 
em diversos aspetos. O mais visível é, sem dúvida, a diminuição 
da participação, que compromete já a realização de alguns dos 
eventos habituais.

Apesar de a festa ter decorrido oficialmente entre os dias 27 
e 29 de julho, cerca de duas semanas antes, a 13, teve início o 
torneio do futebol de 5. Este ano a organização decidiu apostar na 
melhoria dos prémios para as primeiras equipas classificadas e, 
ao mesmo tempo, contratar dois árbitros externos para dirigirem 
a totalidade dos encontros, visto que a arbitragem é sempre a 
componente mais difícil do jogo. Mas nem estas melhorias facilita-
ram a vida da organização, que viu goradas as expetativas iniciais 
de alcançar as 16 equipas participantes, ficando-se pelas nove. 
Para esta dificuldade muito tem contribuído o grande aumento do 
número de torneios semelhantes em localidades próximas, alguns 
deles com prémios com os quais o CCRC ainda não pode com-
petir. Ainda assim, ao longo das duas semanas de duração do 
torneio realizaram-se bons jogos, que proporcionaram ao público 
bons momentos de entretenimento. Um dos fatores que mais tem 
desagradado o público e que este ano também foi bem visível em 
alguns momentos continua a ser a falta de fair play de alguns joga-
dores, que jogam claramente com dualidade de critérios, tendo 
opiniões diferenciadas dependendo se sofrem ou se cometem 
uma infração.

A vitória no torneio foi este ano alcançada pela equipa Porco 
no Espeto, sendo finalista derrotada a equipa David Pneus e a 
terceira classificada a equipa Music Demo.

Apesar das condicionantes, a organização faz um balanço 
positivo do torneio, prometendo tentar melhorar novamente no 
próximo ano.

Continuando na festa, este ano houve também alterações na 
realização do torneio de malhas, que habitualmente se joga no 

Campo dos Mosqueiros. Pela primeira vez em muitos anos apre-
sentou-se apenas uma equipa (e meia) para competir, e de fora 
de Carapito. Com um dos poucos presentes a dar uma mãozinha 
para participar também, tendo, no entanto, disputando os jogos 
num campo de terra improvisado no Calvário.

Para a animação da noite de sábado foi contratado o grupo 
musical BMT, que apesar de ter começado tarde a sua atuação, 
animou os vários pares que dançaram ao ritmo da sua música.

No domingo de manhã decorreram as habituais provas des-
portivas, nomeadamente o atletismo, o fito e a gincana, tendo esta 
proporcionado também bons momentos de diversão. Durante a 
manhã o Grupo de Bombos de Carapito fez ainda uma arruada 
pela freguesia.

A tarde de domingo foi, mais uma vez, dedicada ao futebol 
de 5, tendo-se realizado um minitorneio entre equipas femininas 
e um jogo entre equipas masculinas de solteiros e casados, em 
substituição do habitual jogo de futebol de 11 no Campo dos 
Mosqueiros. Este foi o segundo ano consecutivo em que o jogo 
de futebol de 11 não se realizou por falta de jogadores e de equipa 
adversária.

No minitorneio de equipas femininas participaram três equipas, 
uma de Carapito, outra de Penaverde e outra de Trancoso. A vitória 
foi conseguida pela equipa de Penaverde. No jogo entre solteiros 
e casados, a vitória foi este ano para os casados.

 Apesar da não realização do jogo nos Mosqueiros, a tarde 
foi bem animada, com as bancadas cheias de público que clara-
mente demonstrou o interesse no futebol feminino, opção que de-
verá ser repetida e, quem sabe, até expandida.

Ao final da tarde decorreu um dos momentos mais aguarda-
dos, especialmente pelos mais pequenos, que foi a entrega dos 
prémios do torneio de futebol de 5, das provas desportivas e 
restantes jogos de futebol.

A noite de domingo foi animada pelo artista Tony, que com 
a sua concertina animou o baile e fez a festa bem próximo dos 
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A Feira das Atividades Económicas do concelho de Aguiar da 
Beira realizou-se este ano entre os dias 26 e 29 de julho. Ao lon-
go de quatro dias, a feira foi uma mostra de serviços, produtos, 
gastronomia, música, cultura, artesanato, tradições e muito mais 
. O programa musical e a presença da RTP foram as principais 
atrações.

Ainda antes da abertura oficial da feira, no dia 26, o ministro-
adjunto do primeiro-ministro, Pedro Siza Vieira, e o presidente da 
Câmara Municipal de Aguiar da Beira, Joaquim Bonifácio, estiver-
am presentes no Largo dos Monumentos para a inauguração das 
obras de requalificação e valorização do Município. Foram alvo de 
requalificação o Pelourinho, a Fonte Ameada e a Torre, incluindo o 
relógio, que estava parado há mais de 30 anos, bem como toda 
a área envolvente, num investimento de cerca de 120 mil euros.

O ministro-adjunto e o presidente da Câmara abriram depois 
a feira das atividades económicas, contando com a presença de 
diversos convidados. O Grupo de Bombos de Carapito marcou 
este ano, novamente, presença na abertura, que contou no final 
da noite com a atuação do grupo local Raízes da Terra.

Se na sexta-feira, João Pedro Pais levou um grande número 
de pessoas ao recinto. Muitas mais foram as que lá se deslo-
caram no sábado, não só pela presença de Diogo Piçarra, mas 
principalmente pela presença da RTP, que através do programa 
Aqui Portugal, levou  a todos os Portugueses, no país ou no es-
trangeiro, aquilo que Aguiar da Beira tem de melhor para oferecer. 
Na longa emissão do programa, que ocupou a maior parte do 
dia, foram muitos os temas abordados, os participantes entrevista-
dos, os locais visitados e as atividades destacadas. A associação 
Aguiar Bike foi a primeira a figurar, seguindo-se uma visita por Agui-

ar da Beira e pelas termas das Caldas da Cavaca. O programa 
continuou com a mostra das atividades e produtos locais, onde 
marcaram presença empresários do ramo da hortofloricultura, da 
avicultura, do mobiliário, do desporto automóvel, da gastronomia e 
da alfaiataria. Não faltaram também mostras do fabrico do queijo, 
a produção de maçã e de castanha, o míscaro, a Orientação e o 
teatro da Grup’Arte.

O carapitense Carlos Paixão, o autor do concelho com o maior 
número de obras editadas , foi o representante cultural convidado, 
tendo mostrado alguns dos seus livros e contando também 
algumas das suas histórias, para além de ter destacado o grande 
potencial do concelho ao nível da escrita do património ou das 
tradições e costumes.

O Centro Social e Paroquial de Dornelas, os Bombeiros Volun-
tários de Aguiar da Beira, os grupos de concertinas e os ranchos 
folclóricos do concelho estiveram também em destaque na parte 
da tarde, que abriu com um desfile ao som do Grupo de Bom-

FEIRA DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS DO
CONCELHO DE AGUIAR DA BEIRA

presentes.
Ao longo de toda a duração da festa estiveram em funciona-

mento o bar e a quermesse, que, como é habitual, chamou muitos 
curiosos e interessados a tentar a sua sorte. Também o sorteio 
das rifas premiou 12 felizardos de entre muitos que esperariam 
arrecadar os apetecíveis prémios.

Num fim de semana cheio de sol a Festa do Clube convi-
dou à deslocação ao Calvário, mas, devido à realização de dois 
casamentos na aldeia, de vários outros eventos e de outras feiras 
e festas nas proximidades, nomeadamente a Feira das Atividades 
Económicas, que tem um programa consideravelmente mais apel-

ativo, a participação geral manteve-se bastante reduzida, a par de 
outros anos mais recentes.

Com a redução contínua do número de participantes, que ag-
ora afeta já a normal organização da festa, talvez esteja na altura 
de os sócios do Clube repensarem a data da sua realização, por 
forma a que possa novamente voltar-se aos anos de ouro, com o 
Calvário cheio de gente, o cheiro do caldo verde no ar e o ambi-
ente ainda mais festivo. No próximo ano, com a comemoração do 
40.º aniversário do Clube e da Festa, talvez seja o momento mais 
propício para as eventuais alterações, se os sócios entenderem 
que isso pode beneficiar o Clube e Carapito.

Hélder Reis e Carlos Paixão no stand de Carapito.

Equipas femininas de Carapito e de Trancoso. O baile na noite de sábado.
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FRIO EM JULHO E AGOSTO COM RECORDES 
DE TEMPERATURAS ALTAS EM PORTUGAL

Em 30 anos, este foi o mês de julho mais frio de que se teve 
registo, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera 
(IPMA). Tendo em conta o valor médio da temperatura máxima do 
ar, por exemplo, nos dias 12, 14 e 15 de julho, os registos da 
região sul do país marcaram menos quatro graus Celsius do que 
o normal. Segundo o IPMA, a causa esteve no posicionamento 
atípico do Anticiclone dos Açores, que neste ano estava deslocado 
mais para oeste, ou seja, mais afastado do continente, em relação 
ao que é normal para a época. 

Com base nessa observação, as previsões meteorológicas an-
tecipavam dias não muito quentes em agosto. Contudo, não foi o 
que se verificou. O mês de agosto acabou por ser o segundo mês 
mais quente dos últimos 15 anos em Portugal continental, se se 
considerar o valor médio da temperatura média, que foi de 24,5°C, 
2,35°C acima do normal. Já o valor médio da temperatura máxima 
do ar, ainda de acordo com dados do Instituto, registou 32,41 
graus, o mais alto desde 1931, com uma anomalia de +3,61°C.

O IPMA indicou que os períodos mais quentes ocorreram 
entre os dias 1 e 6 de agosto, com temperaturas máximas acima 
dos 40 (particularmente entre os dias 2 e 4 de agosto). O dia 4 
de agosto foi considerado o dia mais quente do século XXI em 

Portugal continental. No Boletim divulgado pelo órgão, destaca-
se ainda que os extremos de temperatura foram atingidos em 
mais de 40% das estações meteorológicas. Os maiores valores 
foram registados nos distritos de Santarém, especificamente em 
Alvega (46,8°C), Santarém (46,3°C) e Coruche (46,1°C); Setúbal, 
particularmente em Alcácer do Sal (46,2°C); e Beja, no concelho 
de Alvalade (46,1°C).

As temperaturas em Carapito também não fugiram à regra, 
verificando-se, nos dias 2, 3, 4 e 6 de agosto uma máxima de 
42°C, tendo a mínima variado entre os 24 e os 26°C. No dia 4 
de agosto registou-se uma temperatura máxima de 42°C e uma 
temperatura mínima de 26°C, a mais elevada , mas todos aqueles 
que estiveram em Carapito na semana de 29 de julho a 4 de agosto 
puderam facilmente sentir a anormalmente elevada temperatura do 
ar, uma das mais altas de que há memória.

O IPMA explicou que a vaga de calor se deu por causa ao 
regresso do Anticiclone dos Açores à sua posição mais normal para 
esta época do ano, acrescido de um comportamento anómalo, 
que estendeu os seus efeitos a toda a Península Ibérica e além. 
De notar que a presença do Anticiclone dos Açores bloqueia a 
chegada de ventos frios à Península, contribuindo para o calor no 

bos de Carapito, oportunidade em que o seu presidente, Daniel 
Navoeiro, pôde apresentar e expressar a vontade de continuarem 
a levar mais longe o nome de Carapito. A RTP iria ainda visitar o 
espaço da Freguesia de Carapito, onde o presidente da Junta, Fili-
pe Pinto, juntamente com Fernando Invêncio e Augusta Barranha, 
proprietários do restaurante carapitense Terreiro de Santa Cruz, 
apresentaram as famosas queijadas de Carapito e alguns doces 
tradicionais e divulgaram um pouco do património da freguesia 
secular.

O presidente da Câmara, Joaquim Bonifácio, que também 
falou à RTP, aproveitou para apresentar o concelho, convidar à 
visita e enaltecer as suas potencialidades, numa intervenção que 
foi completada com uma nova visita por Aguiar da Beira e que teve 
como interlocutora Anabela Melo.

O domingo, Dia do Emigrante na feira, começou com uma 
missa na Igreja Paroquial de Aguiar da Beira, continuando depois, 
na parte da tarde, o programa do certame no exterior do complexo 
desportivo.

A tarde ficou ainda marcada pela realização do piquenique 
intergeracional num encontro que juntou cerca de um milhar de 
pessoas e onde houve partilha de experiências culturais entre ger-

ações das várias freguesias do concelho e de homenagem aos 
avós e aos emigrantes. A freguesia de Carapito esteve represen-
tada pelo Centro de Dia.

Durante o programa cultural do piquenique, foram represen-
tadas as ceifas do pão, a moagem da farinha, o ciclo do vinho, a 
veneração de Nossa Senhora de Fátima, entre outras exibições, 
onde não faltaram as músicas e os cânticos populares das fregue-
sias e a atuação dos grupos de concertinas da Farra, Clave de Sol 
e Os Abadenses.

No final do espetáculo cultural foi a vez de as toalhas se 
encherem com petiscos bem tradicionais das nossas terras, 
como o pão, o queijo, os enchidos, o presunto, a farinheira, o 
bacalhau com ovos, os torresmos, os peixinhos da horta, o bolo 
de azeite, a bola de carne, as fritas, as filhoses e o vinho, entre 
muitas outras iguarias. A mesa de Carapito estava também ela 
muito bem composta, mas, com muito poucos comensais à sua 
volta, situação que não passou despercebida a quem a visitou.

Um dos pontos altos do convívio foi o desfile inicial dos 
participantes que transportaram uma toalha gigante, com 21 
metros de comprimento e 3 metros de largura, desde a entrada 
da feira até ao local do piquenique. A peça, elaborada com panos, 
renda e bordados, regista o nome das 10 freguesias do concelho 
e foi realizada pelos participantes das Oficinas das Tradições, no 
ano anterior, como marca deste piquenique.

A feira terminou com a atuação do consagrado artista nascido 
na Guarda, Luís Filipe Reis, que trouxe a Aguiar da Beira alguns 
dos seus maiores êxitos.

Durante os quatro dias que durou a feira foram muitos os 
visitantes, quer do concelho quer de fora, tendo oportunidade de 
ver conhecer um pouco do que de melhor se faz em Aguiar da 
Beira.

Carapitenses em atuação no piquenique.
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GRUPO DE TOCADORES DE CONCERTINA
“OS CARAPITENSES” JÁ TOCA

O grupo de pequenos tocadores de concertina “Os Cara-
pitenses”, apesar de ter sido formado há menos de meio ano, fez 
já a sua apresentação ao público, em duas atuações. A primeira, 
em jeito de pré-apresentação, ocorreu no dia 20 de maio, ainda 
com apenas três elementos, no encontro de tocadores de concer-
tina organizado pelo grupo de Casal do Monte, em Carapito. No 
dia 9 de setembro fizeram a estreia oficial num encontro em Vale 
de Azares – Celorico da Beira, onde puseram em prática tudo o 
que aprenderam ao longo dos últimos meses de ensaios.

O grupo formado em Carapito é composto por elementos com 

idades entre os 6 e os 17 anos e é coordenado pela professora 
Laura Caetano.

Em julho marcámos presença num dos ensaios, onde tivemos 
oportunidade de assistir a uma pequena demonstração e pudemos 
constatar o potencial do grupo, que agora já foi posto em prática 
numa atuação ao vivo.

Os ensaios decorrem aos sábados entre as onze horas da 
manhã e o meio dia, na Junta de Freguesia de Carapito.

Mais informações com a professora Laura Caetano.

Beatriz, 6 anos: Decidi tocar porque o meu pai, Luís Pires, 
sempre quis que eu aprendesse e eu gosto muito de concertina. 
Os meus irmãos Lara e Joaquim também já tocaram concertina. 
Gosto muito das aulas porque é fixe. Quero continuar.

Martim, 6 anos: Decidi começar a tocar porque o meu avô 
tocava e às vezes ensaiava-me. Depois, pedi ao meu pai e à 
minha mãe uma concertina. Gosto muito das aulas porque é 
fixe e eu gosto muito de música. Quero continuar.

Samuel, 7 anos: Comecei a tocar porque gosto da con-
certina. A Laura explica bem e por isso espero continuar para 
aprender mais.

Ana Luísa, 9 anos: Decidi aprender a tocar concertina 
porque o meu bisavô e avô tocavam e o meu pai, Luís Sobral, 
sempre quis aprender mas não teve oportunidade e então eu 
decidi aprender a tocar. Gosto muito das aulas porque gosto 
de música e da minha prima Laura. E quero muito continuar.

Mariana, 11 anos: Comecei a tocar concertina porque o 
meu avô tocava e eu gostava de o ouvir. Estou a gostar das 
aulas porque gosto de aprender músicas e quero continuar.

Tatiana, 17 anos: Decidi aprender porque o meu avô toca-
va concertina e eu gosto muito deste instrumento. Gosto muito 
das aulas porque é divertido e interessante. Quero continuar.

A OPINIÃO DOS ALUNOS

verão. Ainda segundo o Instituto, também explica o atípico calor de 
agosto a chegada de uma massa de ar quente vinda do deserto 
do Saara, trazendo com ela poeiras em suspensão que mudaram 
a cor do céu em Portugal.

Durante o mês de agosto, a Autoridade Nacional da Proteção 
Civil emitiu pelo menos quatro avisos oficiais à população, alertando 
para o risco de incêndio. Nos dias mais quentes do início do mês, 
11 distritos, dentre eles Guarda e Viseu, estiveram sob estado 
de alerta vermelho, o mais grave, para o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais.

No dia 1 de agosto o governo declarou situação de alerta entre 

os dias 2 e 6, devido ao agravamento do risco de incêndio, tendo 
dispensado do serviço os funcionários públicos que fossem ao 
mesmo tempo bombeiros voluntários, ou trabalhadores do sector 
privado se nos seus distritos tivesse sido declarado pela Proteção 
Civil o estado de alerta especial de nível vermelho.

Em Aguiar da Beira, os bombeiros estiveram de prevenção em 
diversos lugares do concelho, entre eles o Calvário, em Carapito. 
Graças ao esforço de prevenção, não se registaram incêndios no 
concelho neste que foi o ponto mais crítico de calor no verão até 
o momento.

Luciana Silva e Álvaro Caseiro de Almeida

“Os Carapitenses” no decorrer de uma aula.
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FESTA EM HONRA DE N.ª SR.ª DA BOA 
VIAGEM

PUB

Primeiro fim de semana de Agosto é sinónimo de emigrantes, 
festas, mas também de quilómetros e de viagens demoradas, 
sob um calor implacável, rumo a Portugal e a Carapito.

A festa em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem é real-
mente um momento especial para todos os que voltam a casa 
em Agosto e têm hipótese de agradecer as viagens tranquilas, 
sem sobressaltos e anormalidades no percurso. Além disso, é 
um ponto de encontro entre pessoas das mesmas gerações 
que, por vezes, já contavam anos sem se cruzarem e têm opor-
tunidade de, à volta da mesa do lanche comunitário, pôr con-
versas em dia, conviver e divertirem-se. Uns da Suíça, outros da 
França, outros de Lisboa e de outras partes, todos se juntam e 
se encontram no final de tarde do primeiro Domingo de Agosto.

Por estas razões, a esta pequena, mas simpática festa, acor-
rem vários carapitenses, usualmente na ordem das duas cente-

nas. Este ano eram menos, fruto de outros acontecimentos nas 
redondezas e, pois claro, do problema de sempre, a normal e 
natural variação negativa da população.

Mas, enquanto houver carapitenses em Carapito e no mun-
do, haverá festa da Boa Viagem.

José Gabriel Pires

CONTAS DA FESTA
Receita — 1160,65€
Despesa — 896,15€
Saldo — 264,50€

MORDOMOS NOMEADOS – 2019
Pedro Caseiro de Almeida
David Barranha
José Figueiredo dos Santos

Missa campal na Belubrica. Lanche-convívio no final. Atuação do Grupo de Bombos de Carapito.


