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CARAPITO HOMENAGEOU COMBATENTES DA
PRIMEIRA GRANDE GUERRA

APRESENTADO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO DÓLMEN

CLUBE COMEMOROU 39.º ANIVERSÁRIO Bernardino Fonseca recebeu comenda da ALAP

UM CARAPITENSE DA CULTURA E DO DESPORTO
Entrevista com Carlos Paixão



DOENTES/ACIDENTADOS
O Sr. José Acúrcio Dias tem feito vári-

os exames e tratamentos nos hospitais da 
Universidade de Coimbra.

A Sr.ª Vitória Santos tem feito trata-
mentos a uma mão, devido a uma ferida.

O Sr. Mário Caseiro sofreu um aci-
dente de trabalho, tendo que receber 
tratamento num dedo.

O Sr. Alberto Santos teve que ser 
transportado pelo INEM ao Hospital de 
Viseu, devido a fortes dores no peito. En-
contra-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 28 
de julho, na Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, em São Domingos de Benfica, 
Lisboa, Tiago Miguel Batista dos Santos 
e Catarina Neves dos Santos,  natural de 
Lisboa.

Em Carapito, celebraram matrimónio 
no dia 13 de outubro Liliana Caetano e 
Pedro Lopes, natural de Rancosinho.

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

Faleceu em Palmela, no 
dia 4 de outubro, a senhora 
Idalina de Jesus Narciso, 
aos 90 anos.

Em Carapito, faleceu no 
dia 31 de outubro a senhora 
Elisa Pereira Gil. Tinha 79 
anos.

O Caruspinus deixa sentidas con-
dolências às famílias enlutadas.
COMEMORAÇÕES

Comemoraram as Bodas de Ouro — 
50 anos de casados — os senhores Almi-
ro Lopes da Silva e Maria Augusta Dias, 
no dia 29 de setembro.

Comemoraram as Bodas de Platina 
—  65 anos de casados — os senhores 
Carlos dos Santos Tenreiro e Ana da 
Ascensão, no dia 21 de novembro.

O Caruspinus felicita os casais pelas 
bonitas datas que alcançaram.

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

Cidália Batista

EDITORIAL
Numa altura do ano em que, nor-

malmente, a dinâmica na realização de 
eventos é menor, Carapito mostrou-se, 
mais uma vez, em contramão com essa 
tendência. E, para isso, contribuíram prin-
cipalmente, a apresentação do projeto de 
restauro e valorização do Dólmen N.º 1 e 
a homenagem aos carapitenses que com-
bateram na primeira Guerra Mundial, no 
dia em que se comemoraram os 100 da 
assinatura do Armistício.

Na apresentação do projeto, denomi-
nado “Retomar a Mamoa”, a equipa res-
ponsável explicou aos carapitenses, e 
também a alguns visitantes, o que é que 
pretende com o restauro, quais são as 
motivações para o fazer da forma apre-
sentada e quais são as mais-valias para 
Carapito, em particular, e para o concelho 
e a região em geral. Ao tornar-se uma re-
alidade, o dólmen irá, com toda a certeza, 
projetar Carapito para um outro patamar 
que até aqui ainda não experienciou e que 
se irá traduzir principalmente ao nível do 
turismo.

Apesar de ser muitas vezes apelidado 
de “maior dólmen da Península Ibérica”, o 
Dólmen N.º 1 de Carapito é na verdade o 
segundo maior, dado que o maior é a Anta 
Grande do Zambujeiro, no Alentejo (que é 
também uma das maiores do mundo). Por 
isto mesmo, podemos dizer que o dólmen 
de Carapito será certamente não apenas 
o segundo maior da Península Ibérica mas 
um dos maiores do Mundo. E tanto é assim 
que está referenciado em todos os manu-
ais da especialidade e é do conhecimento 
de todos os arqueólogos e estudiosos da 
área. Portanto, para além de vir a ser um 
importante ponto de estudo para os espe-
cialistas, sê-lo-á também para as escolas 
e universidades. Já no que ao público em 
geral diz respeito, certamente que não se 
ficará atrás, assim seja devidamente feita a 
sua valorização.

Também a homenagem aos cara-
pitenses que combateram durante a 
Primeira Guerra Mundial, em diferentes 
teatros, foi um momento digno de se ver e 
não poderia ter sido feita em melhor altura.

Uma última palavra para o Fugas, do 
jornal Público, e para o Terreiro de Santa 
Cruz, que recentemente divulgaram ao 
País e ao Mundo as famosas queijadas de 
Carapito, um bolo singular e que com toda 
a certeza merece mais destaque. A porta 
está aberta.

Até à próxima edição.
O Diretor

Colaboraram nesta edição:
Álvaro Caseiro de Almeida; Caseiro Marques; Cidália Batista; José Gabriel Pires, Luciana 
Silva e Tó-Zé Paixão. Vários, com fotografias.
(Os colaboradores deverão enviar os seus artigos para: caruspinus@gmail.com)
WEB: www.caruspinus.pt; http://www.facebook.com/caruspinus
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GINÁSTICA SÉNIOR
A vila de Celorico da Beira recebeu, 

no passado 12 de outubro, cerca de 500 
participantes em mais um Encontro Inter-
municipal de Desporto Sénior.

Foi num dia cheio de movimento e ani-
mação que decorreu a abertura da ginás-
tica sénior, que contou com participantes 
de vários concelhos, incluindo o de Aguiar 
da Beira. O Centro de Dia de Carapito 

também marcou presença.
O evento começou com uma breve 

caminhada, seguida de danças, no pa-
vilhão municipal, terminando com um 
almoço-convívio entre todos os partici-
pantes. A ginástica decorre neste mo-
mento no CCRC todas as sextas-feiras, 
às 14h30, estando aberta a todos os 
interessados.                    Cidália Batista



Pagaram Assinatura: Fernando Sousa Martinho (15€ + 5€ oferta); Pacheco Cipriano (15€); Philippe Martinho (15€); Miquelina Andrade Pena 
(10€ + 5€ oferta); Carlos José Nunes (7,5€ + 2,5 oferta); Celeste Martinho (7,5€ + 2,5 oferta); Centro de Dia de Carapito (7,5€ + 2,5€ oferta); 
Pároco de Carapito (7,5€ + 2,5 oferta); Afonso Paixão Tenreiro (10€); Maria das Dores Nunes (7,5 + 2,5€ oferta); José Manuel dos Reis Caseiro 
(20€ – 2 anos); David José Sousa Gomes (15€); Lucília Lopes Dias Carrilho (10€); Raul Gonçalves (30€ – 3 anos); Fátima Alexandra Cardoso 
Almeida (7,5€ + 2,5€); Maria de Lurdes Santos Varandas (7,5€ + 2,5€ oferta); Isabel Barranha Lopes (10€); Maria das Dores Santos Narciso 
(20€  – 2 anos); Virgílio da Cruz Caseiro (20€ – 2 anos); José Sousa Martinho (15€ + 5€ oferta); Maria do Carmo Sousa Lopes (15€ + 5€ oferta); 
Fernando dos Santos Garcia (10€) e José Francisco Dias dos Santos (15€ + 5€ oferta).
(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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BERNARDINO FONSECA RECEBEU COMENDA
IMPERADOR PHILIPPIKOS III BARDANES

A Casa das Beiras em Lisboa foi palco, no dia 21 de agosto, 
de uma cerimónia organizada pela Associação de Letras e Artes 
de Paranapuã (ALAP) — associação literária da cidade do Rio de 
Janeiro, fundada em 21 de outubro de 1989.

Jornalistas, escritores, profissionais das artes, agentes culturais 
e instituições foram homenageados pela ALAP, que promoveu pos-
ses académicas e a entrega de troféus, medalhas e comendas.

A Casa das Beiras em Lisboa, na pessoa do seu presidente, 
Bernardino Fonseca, foi homenageada com o troféu Cristo Reden-
tor, resultado do intercâmbio cultural que as duas instituições há 
muito tempo mantêm. Outras 15 pessoas receberam também o 
troféu.

Foi ainda entregue a várias pessoas a medalha “Acadêmico 
Austregésilo de Athayde”, criada em 2002 pela ALAP, a Ana Pei-
xinho (Diretora da Universidade de Coimbra), Carmindo Bento, 
Fernando Medina (Presidente da Câmara Municipal de Lisboa), 
José Manuel Gonçalves Vieira (Vereador da Câmara de Bombar-
ral), José Vaz, Mariana Vieira da Silva (Secretária Adjunta de Estado 
do Primeiro Ministro), Paula de Oliveira Ribeiro (TAP), Pedro Ra-
mos (TAP) e Zaida Nunes, “como reconhecimento pelo inestimável 
apoio e contribuição prestada ao desenvolvimento social, cultural 
e artístico de nossa cidade, nosso estado e nosso país”, segundo 
justificaram os responsáveis da ALAP na cerimónia.

Bernardino Fonseca recebeu também das mãos do presiden-
te da ALAP a Comenda Imperador Philippikos III Bardanes, “em 
reconhecimento aos que com fé, trabalho e coragem cultuam e 
acalentam ideais de solidariedade e fraternidade, sendo-lhe devi-
das todas as homenagens e aclamações por seus relevantes 
serviços prestados à Educação, Cultura, às causas cívicas, 
históricas e culturais”.

Ao receber a medalha e o diploma, o Presidente da Casa das 
Beiras expressou o gosto e o desprendimento com que tem servi-
do o associativismo há já 35 anos, mostrando-se ainda disponível 
para promover novas iniciativas de integração e ligação entre a 
Casa das Beiras e a academia brasileira, como forma de aproximar 
ainda mais o Brasil e Portugal.

O evento contou também com a presença da vice-presidente 
da ALAP e da Casa das Beiras do Rio de Janeiro, Flávia Mariath, 

instituição com a qual a Casa da Beiras em Lisboa mantém uma 
relação de amizade centenária.

Segundo Bernardino Fonseca, para além da manutenção das 
relações entre as duas casas Beirãs, “estão já a ser feitos conta-
ctos com a Casa das Beiras em Toronto – Canadá, no sentido 
de partilhar ideias, saberes e tradições”.

Após o evento a imprensa brasileira realizou um programa on-
line em que promoveu a Casa das Beiras em Lisboa, os eventos 
que tem realizado e elogiou ainda o trabalho realizado pela Direção 
ao longo deste primeiro mandado.

A ALAP realiza, desde 2003, um intercâmbio cultural com Por-
tugal.

Casa das Beiras em Lisboa agraciada com o troféu Cristo Redentor da ALAP

Bernardino Fonseca com a comenda.

B
F

TORNEIO DE SUECA DO CCRC
8 E 9 DE DEZEMBRO — Sede do Clube
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ATIVIDADES DA JUFRA – OFS EM CARAPITO E 
DORNELAS

A fraternidade nacional da Juventude Franciscana, instalou-se 
em Carapito de 13 a 17 de agosto, no Clube Cultural e Recreativo 
de Carapito (CCRC), para realizar a sua atividade de verão.

Eram catorze jovens que vieram de diversos pontos do país, 
desde Torres Vedras – Varatojo, Barcelos e Penafiel.

As atividades de dinamização cultural e recreativa iniciaram-se, 
na manhã do dia 14, no Lar de Santo António em Dornelas. A boa 
disposição foi uma constante, muito animada pelos cantares de 
jovens e idosos, com o acompanhamento do Acordeão do Frei 
Luís Leitão e da viola do José Moreira.

Nas diversas salas e corredores a alegria foi contagiante, ao 
ponto de os mais velhos não deixarem de dar o seu pé de dança 
e fazerem o comboio apitar, desde Coimbra à Covilhã. No almoço 
tiveram a companhia do Dr. Nuno Santos e da Rosinha, irmã do 
grande impulsionador do Lar, Padre António Andrade Lopes. Após 
o almoço, disponibilizado pelo Lar, visitaram-se as pessoas doen-
tes e acamadas, com mais um momento de animação antes da 
despedida. Alguns dos utentes num sorriso largo, confidenciavam: 
“Havia de ser todos os dias assim!”

Partilhar, é dar e receber. Por isso não foram apenas os idosos 
que receberam a alegria e o carinho da juventude. Os jovens tam-
bém sentiram a solidão, de quem vê uma longa caminhada percor-
rida e transmite o seu sorriso abnegado e cheio de gratidão.

O sol escondia-se por detrás dos pinheirais da Pipa e os jovens 
lá iam de cabelos doirados a subir a estrada até ao Eirado. As 
sandes de entremeada estavam saborosas e deram grande peda-
lada para bater o pé na típica Festa de Nossa Senhora da Assun-
ção do Eirado. Quem organizou esta parte foi o amigo, Altino Pinto. 
Com o Sr. Eirado a vigiar da esquina, a juventude teve aqui o seu 
grande momento de descontração e divertimento. O percurso de 
regresso já não se fez a pé, mas na carrinha cedida pela Junta de 
Freguesia de Carapito.

Quarta-feira, aproveitou-se a manhã para um percurso pelas 
ruas de Carapito; do Calvário ao Terreiro; da Carreira de Baixo à 
Praça; da Fonte da Vila ao Rego e daí até à Casa da Moira. Os 
visitantes ficaram assim a conhecer melhor a aldeia de Carapito, 
tendo o Tó-Zé Paixão contado em traços gerais a história da terra 

que outrora foi vila e de há milénios foi habitada pelo Homem, con-
struindo aqui grandes antas. No trajeto um passarinho acidentado 
foi socorrido por todas aquelas mãos franciscanas, porém a sua 
vida acabou por voar para as mãos de S. Francisco.

Até a Pizaria “Nascer do Sol” ofereceu uma pizza para se juntar 
a outras oito, muito apreciadas e enaltecidas por todos durante o 
almoço.

Com o Sr. Abade Silvério e Frei Leitão, ensaiaram-se os cânti-
cos antes da celebração em ação conjunta com os jovens e cri-
anças da paróquia e os elementos da JuFra. A Eucaristia foi um 
momento muito especial, até porque antes do ofertório, os jovens 
renovaram o seu compromisso com a JuFra.

No Calvário as crianças de Carapito apareceram para se di-
vertirem com vários jogos e o convívio em que se gerou muito 
ânimo e enorme brincadeira. O momento levou os mais velhos a 
sentirem-se pequeninos. E não é que a pequenada adorou jogar 
às escondidinhas, ao caça tesouro e à gincana de farinha. 

Com autorização do Diretor, Dr. José Fernando, também o Lar 
de Queiriz recebeu os jovens com muito carinho, até porque aí 
foram visitar a tia e avô da presidente, Rute Paixão; a tia Maria da 
Luz e o avô Albino. E que emocionados estiveram todos naquele 
espaço e naquela tarde!...  

Dentro da sede do CCRC mais um fraterno e ótimo encontro 
entre a Juventude Mariana Vicentina (JMV) e a JuFra. Cantou-se 
e confraternizou-se num salutar convívio de mútuo conhecimento. 
Tempo para a descoberta de realidades diferentes, mas que se 
tocam no objetivo comum de fazer sempre o bem ao irmão mais 
necessitado.

Deitados nas lajes do Calvário, as cabeças centradas em cír-
culo e as pernas apontadas para fora, os olhos postos num céu 

A JuFra em visita ao Lar de Dornelas.

A JuFra no Calvário com a JMV.



O destino deste ano do Passeio Sénior foi a vila de Vagos, 
incluindo a Praia da Vagueira. Num dia de sol e muito calor, cerca 
de 400 seniores do concelho participaram no passeio organizado 
pela Camara Municipal de Aguiar da Beira, incluindo os utentes do 
Centro de Dia de Carapito. 

O dia começou bem cedo para todos os viajantes, que fizeram 
a primeira paragem numa área de serviço, onde puderem esticar 
as pernas e aconchegar as barrigas.

Após a chegada a Vagos, participaram numa cerimónia religio-
sa no Santuário de Nossa Senhora de Vagos, seguido do almoço 
no parque de merendas. De seguida visitaram a Praia da Vagueira, 
onde houve tempo para molhar os pés, passear na areia e até para 
beber um café.

Fez-se depois o regresso a casa, num dia que foi muito bem 

passado e cheio de convívio e calor humano. O passeio realizou-
se a 28 de setembro.                                            Cidália Batista
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estrelado descortinavam estrelas cadentes. Braços e mãos ele-
varam-se, as mãos uniram-se, os pés também se elevaram e o 
universo estava perfeito e aqueles jovens faziam parte dele. Um 
universo só de Amor e Felicidade. O Universo da Paz e do Bem!

No dia 16 já as andorinhas juncavam os fios de eletricidade a 
dar os bons dias, e o grupo dirigiu-se mais uma vez a Dornelas, 
onde se fez mais um momento de convívio e celebração com o 
pároco, Padre Jorge. Alguns elementos da JuFra fizeram as leituras 
e todos cantaram animando a eucaristia.

Depois do almoço e dos cafés rumaram ao novo Lar de Dor-
nelas onde foram recebidos pela administradora, Dr.ª Ana. O es-
paço enorme, bem arranjado e até um tanto luxuoso, era muito 
agradável, aproveitando-se para algumas conversas com os 
utentes. Obrigado Dr.ª Ana pela receção e senhores padres, André 
e Jorge pelos cafés.

Por volta das cinco da tarde, estava na hora de dar um mer-
gulho, nas piscinas municipais de Aguiar da Beira, a convite do 
sr. Presidente Joaquim Bonifácio. Obrigado sr. Presidente, a água 
estava muito boa e revigorou toda a equipa.

A seguir ao jantar quatro bancos frente a frente testemunharam 
a reflexão e as emoções que cada um viveu naqueles dias. Um 
por um, todos manifestaram os seus pontos altos e baixos de en-
contro e desencontro. Um a um, todos louvaram pela sua vida e 
testemunho um Deus que os criou para dar as mãos na direção de 
quem mais precisa. Todos estavam ali já cansados, mas animados 
pela Fé, pela Esperança e pela Caridade ao Irmão a quem se deu 
todo inteiro o Coração.

Por tudo o que aqui fica dito é só por si justificador destas 
ações planificadas entre a direção da JuFra, com diferentes enti-
dades, que se mostraram totalmente recetivas e muito acolhedoras 
a estas iniciativas. O Sr. Presidente da Câmara, professor Joaquim 
Bonifácio, que não só abriu as portas como promoveu indicações 
de contacto; com o Sr. Dr. Nuno Santos, diretor do Lar de Dor-
nelas; com o Presidente da Junta de Carapito, Sr. Filipe Pinto, que 
de imediato disponibilizou o transporte e combustível para todos 
os dias que durou a atividade. O pároco de Carapito que acolheu 
com grande alegria a participação dos jovens na missa de Nossa 
Senhora da Assunção, dia 15 de agosto, congregando com eles 

também o seu grupo que anima habitualmente a eucaristia domini-
cal. O grupo da Juventude Mariana Vicentina de Carapito. O Clube 
Cultural e Recreativo de Carapito pela cedência das suas insta-
lações, não só para dormida como para confecionar comida. E de 
uma forma geral, a todos os que individualmente permitiram a que 
esta atividade fosse tão positiva e bem concretizada.

Obrigado a cada um dos que aqui referimos. A JuFra agradece 
reconhecida a todos. Até para o ano, sabe-se lá onde? 

Não esquecemos uma frase escrita nas paredes do Lar dentro 
de um coração:

“A diferença está nos olhos… Nunca no coração!”  
Tó-Zé Paixão

A JuFra na Igreja de Carapito, com Tó-Zé Paixão, autor da pintura em fundo.

PASSEIO SÉNIOR A VAGOS

Carapitenses durante o almoço.



UM CARAPITENSE DA CULTURA E DO DESPORTO
Entrevista com Carlos Paixão
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Carlos Afonso Paixão Lopes nasceu em Carapito em 25 
de julho de 1959. É casado, tem dois filhos e uma neta. Atu-
almente é professor no Agrupamento de Escolas de Sátão, 
onde reside, mas a sua ação vai muito para lá do ensino 
em meio escolar. Com uma vida dedicada ao desporto e 
à cultura, esteve presente na criação do Caruspinus e do 
CCRC, em 1979, sendo também escritor, já com 14 obras 
publicadas. Para conhecermos melhor este carapitense 
sempre próximo da sua terra, fomos falar com ele.

Olhando para o resumo da sua biografia vemos que a tare-
fa de o entrevistar não será fácil, mas, ainda assim, vamos 
tentar. Quais são as melhores lembranças que tem da sua in-
fância e juventude em Carapito?

As lembranças são, sobretudo, de uma infância e juventude 
muito felizes. Tive a sorte de crescer num ótimo ambiente famili-
ar que me proporcionou um bem-estar físico e psicológico que, 
não tenho dúvidas, me marcou pela vida fora. A acrescentar a 
isso, o nosso meio carapitense possibilitou-me crescer rodeado 
de muitos amigos, sempre solidários e entusiasmados por proje-
tos comuns. Essas lembranças são imensas, quer de pessoas, 
quer de espaços e sobre cada uma dessas pessoas e cada um 
desses lugares eu sinto que seria capaz de contar uma história, e 
relatar imensas vivências o que, manifestamente, não cabe nesta 
entrevista. No que respeita ao desporto, o recomeço dos jogos de 
futebol com uma camisola encarnada já desbotada, quando tinha 
15 anos, a compra que fiz do novo equipamento axadrezado, com 
o dinheiro conseguido num teatro que a juventude carapitense fez 
no salão paroquial, com a ajuda do senhor padre Silvério e Toni-
nha; os jogos das tardes de domingo no Campo dos Mosqueiros 
ou nas terras vizinhas e os golos marcados com a camisola n.º 9, 
são momentos que ficam para sempre na memória.

Quando é que frequentou a Escola Primária de Carapito?
Foi entre 1965 e 1969, na sala do professor Osório.
Depois, onde continuou os estudos?
Frequentei o Seminário das Missões, no ano letivo de 1969/70 

e no de 1970/71, até fins de fevereiro. No dia 1 de março de 
1971, dei entrada no Externato de Aguiar da Beira, que frequentei 
até 1973. No ano letivo de 1973/74 fiz o 5.º ano dos Liceus (atual 
9.º ano), no Colégio da Via-Sacra, onde estava, aquando do 25 de 
abril. No Liceu Nacional de Viseu, concluí o Curso Complementar 
dos Liceus (atual 11.º ano), no ano de 1975/76.

E quando e porque é que que decidiu deixar esta vertente?
Nesse tempo, depois de concluirmos o 7.º ano dos Liceus, tí-

nhamos de ficar um ano em casa, era o chamado “Ano Propedêu-
tico”, e só depois nos podíamos candidatar a um curso universi-
tário. Lembro-me que o meu pai queria muito que eu fosse tirar 
o curso de Direito, mas eu não quis ficar um ano sem estudar e 
decidi fazer exame de admissão ao Magistério, prometendo ao 
meu pai que, um dia, iria para a universidade.

Frequentou depois a Escola do Magistério Primário de Vi-
seu, onde se formou como professor do ensino primário. En-
tre que anos?

Frequentei a Escola do Magistério Primário de Viseu, durante 
três anos, de 1976 a 1979. Assim, com 20 anos de idade, era 
professor do ensino primário.

Mas depois seguiu-se a Universidade de Coimbra, onde se 
licenciou em História. Porquê mais esta mudança?

Antes, ainda, da Universidade de Coimbra, fui chamado a cum-
prir o Serviço Militar Obrigatório, quando já estava a lecionar. Em 
16 de março de 1980, entrei na Escola Prática de Cavalaria, em 
Santarém, quartel de onde partiram as forças de Salgueiro Maia 
para concretizarem a Revolução dos Cravos, e aí fiz o Curso de 
Oficiais Milicianos, durante quatro meses, com a especialidade de 
Chefe de Carro de Combate. Depois, fui colocado, cerca de um 
ano, no Campo Militar de Santa Margarida. A universidade veio de-
pois, quando já voltara a lecionar no concelho de Cinfães. Como 
só tinha aulas de tarde e querendo cumprir a promessa que fizera 
ao meu pai, matriculei-me no Curso de História, uma paixão de 
sempre, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

Fez o Curso de Património Histórico-Artístico, Natural e Et-
nográfico do Centro Nacional de Cultura, em Lisboa. Quando?

Decorreu nos anos letivos de 1990/91 e 1991/92. Costumo 
dizer que esse curso foi o melhor de todos os que fiz na minha 
vida. Fomos selecionados meia dúzia de professores de cada dis-
trito e a formação acontecia de sexta a domingo, uma vez por 
mês, em diferentes regiões do país e em Espanha, onde tínhamos 
os professores para nos mostrarem e explicarem tudo o que se 
relacionava com o património desses locais. Foi um curso finan-
ciado pelo Fundo Social Europeu que me permitiu um invulgar en-
riquecimento cultural.

Mas também realizou uma formação pedagógica em 
Didáctica da Educação Física do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Sim, em Viseu, no ano letivo de 1994/95.
Começou por exercer funções docentes em Castro Daire, 

onde lecionou em 1980. Mais tarde mudou-se para Sátão, 
onde é professor na Escola Básica n.º 1. Mas qual foi o seu 
percurso?

Na verdade, em Castro Daire, só estive dois dias, numa subs-
tituição. Depois fui colocado no concelho de Cinfães, em Alhões 
e na Telescola de Boassas. Depois de cumprir o serviço militar, 
fui colocado na Telescola de Ervilhais, Cinfães, e aí exerci durante 
sete anos. Em 1988, resolvi, juntamente com a minha esposa, 
mudarmo-nos para a região de Viseu. Fui, então, colocado no 
Sátão e aqui permaneço, apesar de também ter lecionado, alguns 
anos, por trocar com a minha esposa, quando os nossos filhos 
eram pequenos, no concelho de Vila Nova de Paiva. Também dei 
dois cursos do Prodep, em Abrunhosa e Aldeia Nova, que pos-
sibilitaram a vários adultos concluírem o 6.º ano de escolaridade. 



NOVEMBRO              CARUSPINUS                                7

Atualmente sou professor no Agrupamento de Escolas de Sátão, 
onde faço coadjuvação na disciplina de Educação Física para o 
1.º Ciclo e coordeno a Medida 5, Inclusão Cultural e Cidadania, do 
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. 

Depois passou também a coordenador e treinador da Es-
cola de Futebol da Associação Desportiva de Sátão. Quanto 
tempo é que desempenhou essas funções?

Estive a coordenar e a treinar na Escola de Futebol durante 
doze anos. Antes disso, não havia tradição de formação no Sátão. 
Em 2004, comecei um projeto com cerca de 20 crianças, que, 
a pouco e pouco, se foi alargando, pois em 2016, quando saí, 
deixei inscritas cerca de 80, dos 6 aos 13 anos. Antes disso, ainda 
trabalhei no ATL da Casa do Povo de Sátão, onde dava aulas de 
Educação Física.

Juntamente com outros jovens carapitenses, participou na 
criação do jornal Caruspinus e também do próprio CCRC. O 
que é que nos pode contar acerca desse tempo?

Teria muito a contar sobre isso, pois foi uma época repleta de 
projetos e ações. No entanto, seria fastidioso expor aqui todas 
essas lembranças, até porque algumas delas estão descritas nos 
primeiros jornais Caruspinus. No entanto, não poderia deixar de 
assinalar, dois momentos significativos. Dia 14 de julho de 1978, 
foi a data de nascimento do nosso Clube, que só veio a ser regis-
tado oficialmente a 23 de outubro de 1979. Orgulho-me de ter 
lançado essa ideia, nos festejos de aniversário do Artur Baltazar, 
na antiga Venda do Senhor Zé Ferreiro, e todos os que ali estavam 
anuíram imediatamente. Outro momento foi a saída e a venda, em 
plena Praça, à saída da missa de domingo, do primeiro número 
do Caruspinus. A partir daí, as ideias, os projetos e as iniciativas 
sucediam-se sempre com a vontade de dar maior visibilidade ao 
clube, à nossa terra e às nossas gentes. O projeto mais audacioso 
e que demorou mais a concretizar foi a edificação da Sede do 
Clube, mas não se esquece a caravana de tratores carregados de 
blocos a chegarem ao Calvário.

Continuou a sua participação ativa nas atividades do 
Clube e do jornal nas décadas de 80, 90 e 2000, não só a 
nível desportivo e cultural, mas também nos próprios corpos 
gerentes do CCRC. Teve, mais uma vez, uma participação 
muito ativa no importante projeto cultural carapitense, que foi 
a criação da Rádio Experimental de Carapito (REC), em 1986, 
que depois passou a chamar-se Rádio Monte Calvário (RMC). 
Foram cerca de três anos de emissões onde assinou progra-
mas como “Do Sol à Lua”; “Duplex”; “Figuras da Nossa Ter-

ra”; “Por Nossas Terras…”; Desporto na Monte Calvário” ou 
“Hora de Sesta”. Que lembranças tem desse tempo e dessa 
participação?

Da minha participação na vida do Clube, o que mais realço 
foi a animação desportiva que introduzi nas atividades, quer com 
os eventos que passámos a ter nas Festas do Clube, quer com 
a dinamização de outros, ao longo do ano, como a criação de 
uma equipa de atletismo que participava em diversas provas da 
região, a organização e concretização das Férias Desportivas para 
crianças, ou a participação e organização dos Jogos Tradicion-
ais Concelhios. Como dirigente, realço as animadas assembleias 
gerais a que presidi, algumas com a presença de mais de meia 
centena de associados. Por várias vezes fui sondado para presidir 
à Direção mas sempre achei que podia ser útil noutras funções, 
para isso havia gente mais capaz e mais disponível. Foram mais 
de 20 anos muito intensos em que procurei servir o Clube e a 
nossa terra da melhor forma, como atleta, dirigente ou animador 
desportivo e cultural. Relativamente à Rádio, o mérito foi todo do 
nosso conterrâneo José Francisco Marques Caseiro, a quem me 
une uma salutar amizade. Partilhei com ele muitos momentos de 
grande alegria, na concretização de um projeto inovador e muito 
marcante para toda a região. Dei toda a colaboração que me foi 
possível e, ainda hoje, guardo belíssimas recordações desses lar-
gos momentos passados na sede do Clube, de onde transmitia a 
“Rádio Monte Calvário – a rádio mais no meio do campo”. Foram 
muitas horas a comunicar entre nós, muitas horas a criar novos 
conteúdos e a entreter quem nos ouvia.

Em 1995, com a inauguração do Polivalente do CCRC, 
abriu-se mais uma porta à promoção do desporto na aldeia. 
Teve também aqui um papel preponderante no desenvolvi-
mento de várias atividades desportivas com os jovens cara-
pitenses.

Sem dúvida. Aliás, nessa altura, eu era vereador na Câmara 
Municipal de Aguiar da Beira e, quando se aventou a ideia de 
construir alguns polidesportivos nas diferentes freguesias, defendi 
sempre que o primeiro deveria ser na nossa terra, pelo facto de 
termos já um clube com uma dinâmica que mais ninguém tinha. 
Juntamente com a Direção, conseguimos concretizar uma infraes-
trutura que se mostrou essencial para a prática desportiva dos 
nossos jovens e crianças, desde essa altura até hoje. Tenho uma 
recordação inolvidável da inauguração, num jogo de futebol de 
5, disputado entre as equipas do C.C.R.C. e da Câmara Munici-
pal, pois joguei uma parte por cada uma das equipas, marquei o 
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Na orientação de uma tarde desportiva com jovens carapitenses. 09.1999
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primeiro golo no polidesportivo pela equipa da Câmara e marquei 
dois pelo C.C.R.C., num jogo que terminou com um empate a 
quatro golos. 

Nesse ano, iniciava uma nova caminhada, com a publi-
cação do seu primeiro livro, “Nos Caminhos do Pão”, onde 
fala sobre os trabalhos relacionados com o fabrico artesanal 
do pão. Como é que surgiu esta oportunidade?

 Como já referi, no início dos anos 90, fiz o Curso de Património 
e a minha proposta de trabalho final, para além dos levantamentos 
de moinhos e fornos da freguesia de Rio de Moinhos, onde lecio-
nava, foi a concretização de dois jogos didáticos e um livro infantil. 
Para isso contei com o trabalho do meu primo Joaquim Lopes, 
a quem encomendei as ilustrações. Depois da apresentação e 
avaliação desse trabalho, a Câmara Municipal de Sátão mostrou-
se interessada em publicá-lo. Foi um processo moroso mas que 
teve um final feliz.

Desde então nunca mais parou. Em 1999 publicou o seu 
primeiro livro de contos, em coautoria com o seu irmão Tó-
Zé Paixão, a que chamaram “Dias de Fazer”, e que foi um 
enorme sucesso. Ao longo de todos estes anos tem escrito 
não só para adultos, mas também para jovens e crianças. Es-
sencialmente, para todos. Vemos de forma clara que Carapito 
é uma das suas fontes de inspiração, mas há outras.

Sim, as fontes de inspiração são as mais diversas. Claro que 
as ambiências da minha infância e juventude estão sempre pre-
sentes, pois foram marcas importantes da minha personalidade, 
mas também ouço muita gente, visito muitos lugares e convivo 
diariamente com muitas crianças. Os meus alunos deram-me 
sempre muitas ideias para escrever, muitas delas ainda por con-
cretizar. Em muitos dos meus contos cruzo personagens, lugares 
e cenários das mais diversas proveniências. Curioso é que eu 
comecei a escrever por influência direta do meu irmão Tó-Zé. Ele 
escrevia muito melhor do que eu e numa altura em que ele ganhou 
um prémio num concurso em Lamego, eu desafiei-o a escrever 
mais, para publicar um livro e ele respondeu-me que só o faria 
se eu também escrevesse. Foi assim que comecei a escrever os 

contos que estiveram na origem do “Dias de Fazer”. 
Ao fim de 14 obras publicadas, o que faz de si o autor mais 

produtivo do concelho, sobre o que é que já escreveu e o so-
bre o que é que ainda quer escrever?

Para além do livro: “Caminhos do Pão”, de que já falámos e do 
“Dias de Fazer”, ainda publiquei, em coautoria com o meu irmão, 
o livro de contos “Por Minha Culpa”, e “Aguiar da Beira – roteiro 
turístico”, uma encomenda da Câmara Municipal. Depois publiquei 
mais dois livros de contos: “O Homem do Pelourinho” e o “Santos 
da Porta”. Na literatura infantil, publiquei os livros: “Lengalengas 
de Aprender a Ler”, “A Tartaruga Atropelada” e “O Vento Bateu à 
Porta”, que fazem parte do Plano Nacional de Leitura; “O Planeta 
Desterrado”, que fez parte da Exposição do Ano Internacional do 
Planeta Terra; “À Descoberta do Primeiro Santo – São Teotónio”, 
uma encomenda do senhor bispo de Viseu; “Sátão – Retratos da 
Nossa História”, uma encomenda da Câmara Municipal; “Carapito, 
500 Anos de Foral… Milénios de História”, com ilustrações do Tó-
Zé Paixão e “Freguesia de Sátão – Olhares”, uma encomenda da 
Junta de Freguesia de Sátão. Não posso deixar de referir aqui um 
opúsculo que publicámos, aquando do 20.º aniversário do Clube, 
e que tive um gosto especial em fazer. Quando esta entrevista 
for publicada, provavelmente, já serão 15 as minhas obras, pois 
está para breve a publicação de mais um livro infantil: “A Terra do 
Arco-Íris ou do Arco-da-Velha”. Material para outras publicações 
também já há, desde contos, jograis, peças teatrais, poesia e al-
gum trabalho de investigação. Existem também alguns pedidos 
para concretizar outros projetos, mas eu costumo dizer que eu sou 
professor e, por enquanto, não tenho disponibilidade para avançar 
com tudo o que tenho em mente.

São também já vários os contos que viu premiados em 
diversos festivais e concursos literários. Quais é que têm sido 
as principais fontes de destaque das suas publicações?

Os prémios literários, cerca de duas dezenas, também foram 
muito importantes, pois deram-me um grande impulso para acredi-
tar no que fazia e continuar a querer fazer mais e melhor. Para além 
disso, o seu valor monetário ajudou a que pudesse publicar algu-

Carlos Paixão junto aos tanques principais da aldeia, em visita guiada.
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mas obras. No entanto, o destaque vai sempre para os meus lei-
tores. Muitos deles são mesmo fiéis leitores que fazem questão de 
terem todas as obras que publico. O facto de algumas das obras 
fazerem parte do Plano Nacional de Leitura também contribuiu 
para o sucesso das mesmas. Aliás, neste momento, tenho várias 
obras esgotadas e uma delas, “Lengalengas de Aprender a Ler”, 
vai já na 4.ª edição, pois é utilizada como livro de apoio em várias 
escolas. Frequentemente sou convidado para apresentar e divul-
gar os meus livros em escolas, bibliotecas e outras instituições.

Teve também uma passagem pela política concelhia, che-
gando a ser membro da Assembleia Municipal, vereador da 
Câmara Municipal e também candidato a presidente da Câ-
mara nas eleições de 1993 e 1997. Como é que tem visto a 
evolução do concelho ao longo destas quase seis décadas?

Bem, a grande evolução, a exemplo do resto do país, acon-
tece depois do 25 de abril, sobretudo com a melhoria da rede 
viária, o saneamento, o abastecimento de água e infraestruturas 
de caráter social, desportivo e cultural. A iniciativa privada também 
possibilitou a criação de empregos, com a instalação de algumas 
indústrias e outros investimentos, sobretudo na área social e res-
tauração. Para além disso, o Homem de Aguiar da Beira nunca 
se resignou e com esforço e visão de futuro procurou sempre o 
melhor para si e para os seus. Infelizmente, ou não, muitos tiveram 
de procurar esse melhor futuro fora do país, mas também eles, 
de uma forma ou de outra, contribuíram para a evolução do seu 
concelho. Hoje, cada um de nós sente orgulho em dizer que aqui 
tem as suas raízes.

E Carapito, acha que tem acompanhado também essa 
evolução?

Penso que nós, os carapitenses, nos poderemos orgulhar de, 
muito antes de outras aldeias e até vilas do interior, termos tido 
água canalizada, luz elétrica e telefone. Claro que também aqui, 
com o advento do poder local democrático, se verificou um mais 
rápido progresso e, concordemos ou não com as diferentes pes-
soas que têm estado à frente dos destinos da nossa freguesia, 
é inquestionável o desenvolvimento que se tem verificado. Não 
posso deixar, aqui e agora, de reafirmar a importância que o Clube 
Cultural e Recreativo de Carapito e o Caruspinus tiveram na cri-
ação e solidificação de um espírito de bairrismo aglutinador e de 
uma mentalidade aberta a projetos e realizações. Para além disso, 
Carapito beneficiou sempre do amor que os carapitenses têm à 
sua terra e do investimento que, na generalidade, sempre fizeram 
na sua formação.  

Atualmente, para além do ensino, promove diversas ativi-
dades culturais no concelho de Sátão, não só no âmbito do 
Agrupamento de Escolas mas também da própria Câmara 
Municipal. Que atividades são estas e como é que planeia o 
seu desenvolvimento?

Nos dois últimos anos letivos, tive a possibilidade de não ter de 
trabalhar diretamente com uma turma, o que me permitiu desem-
penhar outras tarefas. Tendo sido nomeado pela senhora diretora 
do Agrupamento de Escolas de Sátão como coordenador da Me-
dida 5 – Inclusão Cultural e Cidadania, do Plano Estratégico de 
Promoção do Sucesso Escolar, propus-me desenvolver diversas 
atividades estabelecendo uma parceria ativa entre a Câmara Mu-

nicipal e o Agrupamento. Houve assim a possibilidade de concre-
tizar caminhadas culturais, exposições, colóquios, visitas guiadas, 
encontros com a leitura e o património, colaborar e articular com 
diferentes instituições. Resumidamente, incrementou-se a partici-
pação e vivência cultural no concelho.

Também não é raro vermo-lo em Carapito a coordenar uma 
visita guiada pela aldeia. O que é que transmite aos visitantes 
numa dessas atividades?

Para mim, é muito fácil falar de Carapito. Aliás, em todos os 
lugares em que sou chamado a falar dos meus livros, nunca me 
esqueço de falar das minhas raízes de carapitense e, por isso, 
não admira que muitas das pessoas que me têm ouvido e lido 
já tenham vindo a Carapito ou me tenham pedido para as guiar 
pela nossa terra. O que mais gosto mesmo é de lhes fazer uma 
visita pelo nosso património, ao mesmo tempo que lhes conto ou 
leio diferentes passagens dos meus livros, em que falo desses 
espaços, uma espécie de “Roteiro Literário” que já sou capaz de 
concretizar nos diferentes espaços da nossa aldeia.

Em que sentido é que acha que Carapito, e o concelho em 
geral, podem evoluir?

O concelho e Carapito têm enormes potencialidades para con-
tinuarem a ter um desenvolvimento sustentado. Os recursos natu-
rais, o granito, a floresta, as águas termais e fluviais, os solos, até o 
vento, permitem, se bem geridos, produzir riqueza e garantir quali-
dade de vida. Penso que, asseguradas as infraestruturas básicas, 
a ação sobre o território deve ser de exigência, procurando fazer 
bem de modo a valorizá-lo sem deixar que perca a sua identi-
dade. O concelho de Aguiar da Beira tem que se afirmar pela sua 
identidade própria, pelo seu património secular, seja o património 
material, seja o imaterial. Valorizar e dar a conhecer o que temos 
de diferente será sempre uma aposta ganha. Nos tempos que 
correm, não poderemos querer a nossa terra só para nós. Cada 
vez mais teremos que apostar na atratividade, pois quanto mais e 
melhor tivermos para oferecer, mais iremos receber. Na prática, sei 
que há opções que têm de ser feitas e nem sempre é fácil concre-
tizarmos o que gostaríamos mas se, no presente, demonstrarmos 
que temos orgulho do nosso passado então poderemos construir 
um melhor futuro. A nossa história será sempre um alicerce sólido 
do desenvolvimento. 

E em que é que ainda poderemos vê-lo a participar ou re-
alizar?

Não faço a mínima ideia e também não estou muito preocu-
pado com isso. Já fiz tanta coisa que nunca imaginei fazer, que 
é melhor não programar nada a longo prazo. Sei que no curto 
prazo tenho trabalhos para concretizar e é nesses que me quero 
concentrar. Estou habituado a que me surjam diferentes desafios 
a que vou tentando dar as melhores respostas. Para além disso, 
também é necessário termos tempo para a nossa família. Com a 
mãe e irmã em Carapito, o pai no Lar de Queiriz, o irmão em Pena-
fiel, um filho em Leiria, uma filha e uma neta em Lisboa, e estando 
eu e a minha esposa a residir no Sátão, também tem que haver 
tempo para os encontros.

Obrigado pelo tempo disponibilizado e um agradecimento 
também pelo que tem feito pela cultura carapitense.

Álvaro Caseiro de Almeida
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CONVÍVIOS DE EMIGRANTES AGUIARENSES NA 
SUÍÇA E EM FRANÇA FORAM UM SUCESSO

APRESENTAÇÃO DO PROJECTO DE RESTAURO 
DO DÓLMEN N.º 1 — Recuperar a Mamoa

Os emigrantes aguiarenses a residir e a trabalhar na Suíça e em 
França receberam recentemente dois eventos de convívio organi-
zados pelo projeto CLDS 3G Aguiar no Coração.

Mais de 350 pessoas participaram no convívio na Associação 
Portuguesa de Aigle, na Suíça, no dia 30 de setembro. Em França, 
na Associação de Trabalhadores Portugueses de Pierrefitte-sur-
Seine, em Paris, marcaram presença mais de 250 pessoas, no 
dia 21 de outubro.

Os eventos apresentaram um espaço de promoção e ex-
posição de empresas, serviços e produtos do concelho e uma 
ação de sensibilização “Embaixadores de Aguiar da Beira”, com a 
distribuição de um cartão de embaixador, incentivando cada agui-
arense a promover e a continuar a contribuir para o desenvolvi-
mento do seu território. Houve ainda um almoço convívio; música 
ao vivo e uma degustação de produtos oriundos de Aguiar da 
Beira.

O objetivo foi “acentuar a proximidade aos nossos emigran-
tes, evidenciar a sua importância para o desenvolvimento do 
concelho, reforçar a identidade aguiarense e promover o nosso 
território e os nossos produtos, serviços e recursos além fron-
teiras”. Teve também a intenção de “promover o contacto entre 
empresários do concelho de Aguiar da Beira e empresários ori-
undos da região, com o objetivo de estreitar laços e estabelecer 
parcerias comerciais com a comunidade emigrante, podendo 
no futuro originar algumas oportunidades de negócio e de inter-
câmbio”, referiu a organização.

De entre os aguiarenses presentes nos dois encontros con-
taram-se vários carapitenses que se mostraram muito agradados 
pela forma como estes decorreram. Também esteve presente em 
ambos os eventos uma representação do Município, das fregue-
sias e dos empresários do concelho, tendo contribuído de forma 
importante para o sucesso alcançado.

Numa sala da Junta de Freguesia repleta de curiosos, foi dado 
a conhecer o projecto que tem vindo a ser trabalhado há uns anos 
para finalmente satisfazer uma pretensão legítima e natural dos 
carapitenses.

Filipe Pinto, Presidente da Freguesia, deu as boas-vindas, uma 
vez mais, na Junta de Freguesia renovada, agradecendo a partici-
pação considerável. Durante o discurso, ressaltou o merecimento 
da obra por parte da nossa população.

Dando a palavra ao Presidente da Câmara, este começou por 
fazer um resumo do processo, iniciado em 2015, e das inúmeras 
reuniões necessárias para se chegar praticamente a esta fase final 
do processo. Revelou que o financiamento até agora nem chega 
aos noventa mil euros quando a execução do projecto deverá ron-
dar os trezentos e oitenta mil euros.

Depois das aberturas políticas e circunstanciais, o arqueólogo 
Pedro Sobral foi quem finalmente apresentou o projecto. Foram 
reveladas as técnicas utilizadas na marcação e definição das pe-
dras existentes, a sua posição e encaixe no conjunto e, também, 
que faltam muitas pedras. Como tal, a “tampa” da Anta ficará sus-

pensa dando a sensação de estar pousada sobre os esteios em 
pedra em volta. Mas tudo isto, sob umas toneladas de terra! Isto 
porque o projecto pretende recriar a forma como a anta se en-
contrava há seis mil anos e, tal como em outras recuperações do 
género noutros pontos da Europa, o aspecto final será o de uma 
Mamoa. A entrada estará voltada (como originalmente estaria) para 
a Ribeira.

Haverá um parque de estacionamento no lado esquerdo da 
Ribeira de Carapito para ligeiros e autocarros em terra batida. O 
acesso será por uma pequena ponte de madeira rústica.

Depois de explicado o projecto, houve tempo para perguntas 
e para desfazer mitos. Entre os esclarecimentos, soube-se que a 
pedra dos Sóis, que estava há perto de quarenta anos no salão 
paroquial, será utilizada num dos esteios por fazer parte dele e 
também que a Anta de Carapito não é a maior de Portugal. So-
mente a segunda. Mas é nossa! Das gentes de Carapito! Das gen-
tes de Aguiar da Beira! Das gentes de Portugal! E vai ter o brilho 
que merecia, finalmente, há tantos anos para orgulho de todos!

José Gabriel Pires*

Convívio na Suíça. Convívio em França.
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CCRC COMEMOROU 39.º ANIVERSÁRIO
Se de tempos a tempos, se vai lamentando a falta de partici-

pação nos eventos do CCRC, a falta de gente e população em 
geral e o provável desânimo que tais problemas trazem, o jantar 
comemorativo do 39.º aniversário veio, em contraciclo, demons-
trar a vivacidade do Clube e a vitalidade que existe nas gentes de 
Carapito.

Foram, portanto, mais de uma centena (exactamente 124 pes-
soas) os que compareceram para festejar esta data com a devida 
pompa e circunstância! Uma mole humana que confraternizou até 

perto das primeiras horas do dia seguinte, uns com os outros, 
fraternamente, com boa comida e bebida e, claro está, um bolo 
delicioso, especialmente e devidamente decorado para a ocasião.

Foi, sem dúvida, um momento especial, tornado como tal 
graças à participação expressiva dos sócios e carapitenses. As-
sim dá gosto organizar estes eventos.

Para o ano, está já garantido um momento ainda mais especial, 
dada a data redonda alcançada com o mesmo querer dos anos 
oitenta do século passado.                              José Gabriel Pires*

um dos combatentes. No seu discurso, enfatizou ainda o facto 
de Carapito não ter desperdiçado a ocasião para homenagear al-
guns dos seus, que se destacaram na defesa de Portugal naquela 
guerra. Referiu ainda que o que tem sido realizado em Carapito, 
ao longo dos anos, o foi no sentido de “vincar e transmitir aos 
mais novos os valores essenciais que enformam a identidade 
carapitense”, em jeito de testamento para o futuro, proclamando 
o seu orgulho em ser carapitense e regalão, dizendo que “ser de 
Carapito é ser regalão. E ser regalão é ser carapitense”.

Interveio depois o Dr. Joaquim Ribeiro Aires, que proferiu uma 

palestra, a que se acrescentaram imagens, sobre as causas da 
guerra, a participação dos diferentes países e o seu evoluir ao 
longo dos terríveis quatro anos que durou, com particular destaque 
para a célebre batalha de La Lys, onde pereceram milhares de 
soldados portugueses.

Seguiu-se, a finalizar, a inauguração da Rua dos Combatentes 
da Grande Guerra, igualmente debaixo de chuva intensa, tendo, 
apesar disso, sido cantado o Hino Nacional pelas dezenas de 
carapitenses presentes, que não arredaram pé, em memória dos 
seus antepassados.

Continuação da última página.

Jorge da Silva recebeu distinção da Direção do CCRC.Jantar no renovado Salão de Festas.
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CARAPITO HOMENAGEIA COMBATENTES DA 
GRANDE GUERRA

PUB

Por iniciativa da Secção de Ação Cultural do Clube, teve lu-
gar em Carapito, na tarde do passado dia 11 de novembro, uma 
homenagem aos combatentes da freguesia que participaram na 
Primeira Grande Guerra nos três teatros de operações: Moçam-
bique, Angola e França.

Ao todo, foram oito os combatentes que defenderam a Pátria 
contra os alemães: Ângelo de Almeida, António Augusto Car-
valho, António Rodrigues, Francisco Caseiro, José Augusto da 
Cruz, José Augusto de Matos, José Nunes e José Tenreiro.

Os combates da Primeira Guerra, para alguns desses com-
batentes, começaram em Angola e Moçambique, muito antes 
de ser declarada a guerra entre Portugal e a Alemanha.

Da cerimónia constaram várias iniciativas, designadamente 
a colocação de uma lápide na sede da Junta com o nome dos 
combatentes, a qual ocorreu no mesmo dia,  ocasião em que se 

celebrava o centenário da assinatura do Armistício, debaixo de 
chuva torrencial e ao som do Hino do Silêncio, tocado à porta 
da sede da Junta.

A sala da Junta encontrava-se decorada com uma extensa 
exposição de painéis alusivos à Primeira Guerra, cedidos pelo 
Museu Militar de Bragança, assim como por uma coleção de 
fotografias com cenas das trincheiras, entre outras. Também es-
tiveram expostos diversos objetos, incluindo uma máscara de 
gás da época, emprestados pelo Regimento de Infantaria n.º 
13, de Vila Real.

No início das cerimónias deu as boas vindas o Presidente da 
Junta, que apoiou esta iniciativa, e a responsável da Secção de 
Ação Cultural do CCRC, Teresa Barranha. Depois falou o men-
tor destas comemorações, Dr. Caseiro Marques, identificando 
e dando alguns pormenores conhecidos sobre a vida de cada 

Continua na página 11.

Casa cheia para a palestra. Lápide na sede da Junta. Inauguração da Rua Combatentes da Grande Guerra.


