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António Ferreira é o novo coordenador municipal de proteção civil
Festa da Padroeira decorreu em dois fins de semana *** Assembleia Geral do CCRC

FIGURAS DA NOSSA TERRA
                      Afonso Paixão Tenreiro SÃO SEBASTIÃO CHEGOU TARDE

MAS AINDA MAIS FESTIVO

CARNAVAL AINDA É O QUE ERA
SÃO BRÁS CONTINUA A SER LUGAR

DE TRADIÇÕES



NASCIMENTOS
Nasceu em Coimbra, no dia 23 de 

novembro de 2018, um menino com o 
nome Miguel, filho de Sónia Gonçalves 
e João Pereira.

Nasceu na Tabosa da Cunha, no dia 
29 de novembro de 2018, um menino 
com o nome Mateus, filho de Catarina 
Nobre e Rui Tomás.

Em França, nasceu no dia 4 de janeiro 
uma menina com o nome Rose, filha de 
Stéphane e Jéssica Martinho.

No dia 21 de janeiro nasceu em Fran-
ça um menino com o nome Gabriel, filho 
de Luís Tenreiro e Tânia Gomes.

Nasceu no dia 11 de março, no Por-
to (CMIN), uma menina com o nome          
Carminho Leonor, filha de Anusca 
Paixão e Ricardo Soares, residentes em 
Vila Real.

Nasceu em Carapito, no dia 22 de 
março, uma menina com o nome Nicole, 
filha de Cátia Caetano e Rui Gomes.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades aos novos carapitenses e fe-
licita os seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

O Sr. José Carlos Tenreiro foi sub-
metido a várias cirurgias a uma vista, em 
Coimbra. Encontra-se em recuperação.

O Daniel Navoeiro sofreu um aciden-
te de trabalho, tendo-se magoado na ca-
beça. Encontra-se em recuperação.

A Sr.ª Ilda Caseiro foi operada a uma 
vista, em Coimbra. Encontra-se em recu-
peração.

O Sr. Luís Santos foi operado. Encon-
tra-se em recuperação.

O Sr. José Marques esteve internado 
em Viseu. Já se encontra em casa em 
recuperação.

O Sr. Paulo Caetano foi suturado 
com alguns pontos numa mão.

A Sr.ª Fernanda Figueiredo foi trans-
portada ao Hospital de Viseu pelo INEM.

O Sr. José Pinheiro foi também trans-
portado ao hospital pelo INEM devido a 
dores na coluna.

O Sr. António Diogo Tenreiro foi 
transportado pelo INEM e assistido no 
Hospital de Viseu devido a problemas de 
tensão. Encontra-se em recuperação.

O Sr. José Acúrcio Dias foi operado 
aos pulmões. Encontra-se em recupe-
ração.

O menino Martim Tomás foi operado 
à garganta, em Coimbra. Já se encontra 
em casa em recuperação.

A Sr.ª Eduarda Baltazar foi operada a 
uma anca. Encontra-se em recuperação.

A Sr.ª Isabel Barranha foi operada a 
um braço. Está em recuperação.

O Sr. José Joaquim Barranha Dias 
foi operado a uma vista. Encontra-se em 
recuperação.

A Sr.ª Idália Dias foi transportada ao 
hospital pelo INEM. Encontra-se em re-
cuperação.

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

Faleceu em Lisboa, 
no dia 31 de janeiro, o Sr. 
Afonso Paixão Tenreiro, 
aos 80 anos.

Faleceu em Carapito, 
no dia 8 de março, a Sr.ª 
Eulália Augusta Joaquina. 
Tinha 92 anos.

O Caruspinus deixa 
sentidas condolências às 
famílias enlutadas.

Envie-nos as suas notícias para   
caruspinus@gmail.com.Cidália Batista

EDITORIAL
Foi há já cerca de dois anos que a-

conteceu o grande incêndio que vitimou 
66 pessoas em Pedrógão Grande.

Logo após a tragédia, e como é ha-
bitual entre os portugueses, multiplica-
ram-se os donativos, quer em bens, quer 
em numerário. Cerca de dois meses de-
pois tinham sido angariados mais de 12 
milhões de euros para ajuda às vítimas, 
valor que ninguém sabia ao certo onde 
estava, incluindo os autarcas das câ-
maras das zonas afetadas. Dois milhões 
eram geridos por um fundo do Estado e 
10 milhões por privados.

Com o passar do tempo fomos as-
sistindo a um adensar de dúvidas e 
começámos a ser confrontados com 
uma série de reportagens e investigações 
de televisões e de jornais que nos mos-
traram um outro lado da história. Não só 
o apoio ainda não tinha chegado a todos, 
como havia indícios extremamente claros 
de corrupção ao mais alto nível.

Pouco mais de um ano após a tragé-
dia surgiam as primeiras notícias com as 
suspeitas de fraude na reconstrução das 
casas. Uma das mais incríveis foi a de 
que teria havido quem tivesse solicitado 
a alteração da morada fiscal para que 
habitações que não eram permanentes 
passassem a ser tratadas como casas 
de primeira habitação e, assim, poderem 
ser reconstruídas.

Mais recentemente surgiram os rela-
tos da má gestão dos donativos, guar-
dados num armazém sem as condições 
necessárias, muitos deles já deteriorados 
ou mesmo fora de validade.

Naturalmente isso fez com que a au-
tarquia ficasse debaixo de “fogo”, o que, 
aparentemente, pareceu não afetar mini-
mamente os seus autarcas, que continu-
aram a defender a normalidade de uma 
situação altamente lamentável.

Ainda assim, mesmo sem se saber 
quais vão ser as conclusões finais, esta 
forma de gerir as coisas, que já tem vindo 
a ser rotineira, não só de agora, mas de 
há muitos e muitos anos, põe claramente 
em cheque a confiança dos portugueses 
nas instituições.

Mesmo que o nosso primeiro instinto 
seja sempre o de ajudar quem precisa, e 
bem, um tão grande acumular de dúvi-
das, não só neste caso em particular, 
deve claramente fazer-nos pensar duas 
vezes sobre como o devemos fazer. 
Quando confrontados todos passam as 
culpas, da instituição mais pequena ao 
Governo. Governo esse que devia ser o 
primeiro a exigir rigor e transparência.

O Diretor
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Pagaram Assinatura:
Paula Sofia Tenreiro Ferreira Gonçalves (20€ — 2 anos); João Augusto da Cruz (10€ + 1€ oferta); Maria Silvina Lima (10€ + 1€ oferta); Cristina 
Maria Dias Paixão (10€); Joaquim Pereira Domingos (7,5€ + 2,5€ oferta), José Joaquim Matos Sousa (10€ + 5€ oferta) e Maria das Dores Nunes 
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(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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EX-COMBATENTES NO ULTRAMAR

Cão Pequenino 
(Querido Browny)

Cão Pequenino, quem dera poder,
Parar a pancada que te fez morrer.
Já tinhas a sina de não ver o sol,
Nesta primavera cheia de flores.

Meu cão amigo, na noite, no dia,
Ficaste preso pela tua agonia.
Da pancada seca na tua cabeça,
No sono rápido que te adormeça.

Depressa saímos, de casa a correr.
Tão triste foi, o ver-te a morrer.
Deitado, caído ali a meus pés,
E os meus soluços, já os não vês.

O choro de todos, que bem te queriam,
A saudade dos tempos, que antes sorriam.
E agora estão murchos, plenos de dor,
Por te dedicarmos nosso grande amor.

O tempo dirá, que não foi em vão,
Pelo tanto que vivemos em teu coração.
Anos de alegre vida, agora sem ti, 
Música de lágrimas querido Browny!                    Tó-Zé Paixão

No sentido de preservar a informação para memória futu-
ra, está em elaboração a lista dos carapitenses (nascidos em 
Carapito) que foram mobilizados e participaram efetivamente na 
chamada Guerra Colonial ou Guerra do Ultramar. Tratando-se de 
tarefa com poucos suportes de pesquisa, para além do conheci-
mento dos próprios ou das respetivas famílias, e aproveitando o 
privilegiado meio de comunicação que constitui o nosso jornal, 
solicitamos a valiosa colaboração de quem possa contribuir para 

que a lista final seja realmente a correta.
Com esse objetivo agradecemos que quem tenha conheci-

mento de alguém que, tendo participado, não conste da lista 
provisória que é publicada nesta edição do Caruspinus, ou que, 
constando da lista, não participou, transmita essa informação 
diretamente ao jornal ou pelo contacto abaixo referenciado.

António Baltazar — 917146470 / 219316522

Afonso Augusto Gomes Marques
Afonso Lopes Almeida
Agostinho Caseiro Garcia
Agostinho Lourenço Caseiro
Álvaro Lourenço Caseiro
Amadeu Artur Cruz Caetano
António Augusto Fonseca
António Jesus Nunes
António Jesus Santos
António Lopes Baltazar
António Manuel Pinto Batista
António Pereira Gomes
Armando Jesus Varandas
Baltazar Almeida Trindade
Bernardino Cristóvão Fonseca
David Ferreira Caseiro
Delfim Assunção Barranha
Ernesto Dias Santos
Fernando Nascimento Caseiro

Francisco António Nascimento Caseiro
Francisco Lopes Martinho
Francisco Pinto Batista
Jeremias Cruz Caseiro
João Augusto Cruz
João Ferreira Andrade
João Paula Dias
João Pires Andrade
Joaquim Andrade Narciso
Joaquim Caseiro Jesus
José António Carvalho
José Augusto Cruz Caetano
José Augusto Pereira Espírito Santo
José Baltazar Lopes
José Casimiro Almeida Baltazar
José Cruz Caseiro
José Ferreira Sousa
José Figueiredo Nunes
José Fonseca Pires

José Gomes
José Jesus Varandas
José Pereira Gomes
José Santos
José Santos Ribeiro
José Sobral
José Sobral Rodrigues
José Sousa Gomes
Júlio Sousa Gomes
Luís Andrade Ferreira
Luís Pereira Gomes
Manuel Antunes Santos Barranha
Manuel Jesus Varandas
Serafim Dias Gomes
Virgílio Cruz Caseiro
Viriato Cruz Caetano
Vitorino Baltazar Lopes

Lista (provisória) de Combatentes na Guerra do Ultramar nascidos em Carapito

FESTA EM HONRA DE SÃO PEDRO DE VERONA — 25 A 28 DE ABRIL
PASSEIO TT “ROTA DO PISCO” — 5 DE MAIO
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ANTÓNIO FERREIRA É O NOVO COORDENADOR 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL

António Ferreira, Comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Aguiar da Beira, é, desde o início do ano, o novo Coorde-
nador Municipal de Proteção Civil. A nomeação partiu do 
Presidente da Câmara e é válida por um período de três anos.

O Coordenador Municipal de Proteção Civil substitui a ante-
rior figura de Comandante Operacional Municipal, que até então 
era assumida pelo Presidente da Câmara, e é responsável pelas 
operações de proteção e socorro no concelho.

A atuação do coordenador é, exclusivamente, na área do 
município e consiste em desenvolver planos de emergência para 
o concelho, avaliar soluções a nível do plano municipal de defe-
sa da floresta contra incêndios, acompanhar serviços nas faixas 
juntos às redes viárias, sensibilizar as populações e as escolas, 
acompanhar as medidas de autoproteção de todos os edifícios 
do município, entre outras. A articulação de meios e recursos da 
proteção civil municipal com as diversas entidades existentes no 
território é outro dos objetivos.

António Ferreira considera que “acaba por ser uma mais 
valia”, pois “junta-se o útil ao agradável”, até porque, segundo 
a lei, por inerência, onde existem corpos de Bombeiros Munici-
pais, o comandante é, também, o coordenador da proteção ci-
vil. Os seus objetivos passam por “criar um gabinete de proteção 
civil dinâmico, junto das populações, e que resolva muitas das 
lacunas que existem há muitos anos, não só a nível de concelho, 
mas de país”. Um dos fatores que considera estar mais em falta 
é “a cultura da população no que toca à proteção civil”.

O novo coordenador alerta, também, para o facto de esse 

assunto só ter começado a chamar a atenção dos portugueses 
quando iniciaram os problemas a nível nacional, como os incên-
dios, em “situações de risco que vieram, de facto, pôr o sistema 
à prova”. “Agora o Governo tem lançado uma panóplia de de-
cretos de lei acerca de medidas de prevenção e isto tem que se 
começar a implementar”, acrescenta.

António Ferreira é licenciado em Proteção Civil e pós-gradu-
ado em Gestão Municipal de Proteção Civil pelo Instituto Supe-
rior de Ciências da Informação e Administração (ISCIA). Possui 
ainda diversas formações técnicas na área de proteção e so-
corro, controlo e análise de incêndios, entre outros. Frequentou 
o curso de Engenharia Florestal na Escola Superior Agrária de 
Viseu e, atualmente, frequenta o Mestrado em Recursos Flo-
restais na Escola Superior Agrária de Coimbra. Ingressou no 
Corpo de Bombeiros Voluntários de Aguiar da Beira em 1995, 
tendo realizado diversas formações e progredido até ao posto 
de Comandante, função que desempenha desde 2013.

ASSEMBLEIA GERAL DO CCRC

Depois das peripécias com as datas do São Sebastião, a 
Feira do Queijo no Mosteiro trocou novamente as datas naturais 
dos eventos carapitenses.

Assim, em vez de ser num divertido Domingo Gordo, foi num 

primeiro Domingo da Quaresma que se desenrolou a tradicional 
arrematação do São Sebastião, onde ainda alguns enchidos ca-
seiros se vão levando a leilão, sendo este maioritariamente cons-
tituído por peças compradas dada a escassez dos primeiros.

Uma vez mais, o calendário apertado ditou que a assembleia 
geral do Clube Cultural e Recreativo de Carapito (CCRC) só se 
realizasse bem depois do habitual, já no início de Março.

(Em €) Saldo Inicial Despesa Receita Saldo Final

CCRC 4652,33 14477,26 13236,4 3411,47

Caruspinus 1244,19 2595,27 2992,50 1641,42

Grupo de 
Bombos

1846 244,8 329 1930,2

Secção 
de Acção 
Cultural

4385,08 0,00 0,00 4385,08

Foram apresentadas as contas do Clube e suas secções, 
relativas ao ano 2018, tendo sido, todas, aprovadas por unani-
midade.

Como esta assembleia é intercalar, entre eleições, apenas 
foram debatidos alguns assuntos. Entre eles, o mais relevante, a 
possível alteração da data de realização da festa do Clube, uma 
vez mais, por razões de calendário. No ano quarenta da existên-
cia do Clube e do Jornal, foi sugerido um modelo diferente a 
apresentar nos tempos seguintes aos sócios.

E, como havia um chamamento maior causado por um dérbi 
futebolístico, a reunião findou pouco depois sem muitas mais 
conclusões.                                                  José Gabriel Pires

ARREMATAÇÃO JÁ NA QUARESMA ESTE ANO
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FESTA DE SÃO SEBASTIÃO FOI TARDE,
MAS FORTE

Beneficiando de uma Primavera antecipada, a festa em hon-
ra do Mártir São Sebastião 2019 decorreu no passado fim de 
semana de 26 e 27 de Janeiro, uma semana depois do habitual.

A razão deveu-se ao receio de a Feira dos Vinte no Mosteiro 
interferir nas festividades em Carapito no Domingo, 20 de Ja-
neiro. No Mosteiro, não houve baile nem qualquer referência à 
festa do São Sebastião (a festa principal foi alterada para o verão 
há anos e apenas realizam um baile para marcar a data), porque 
em Carapito haveria festa. Em Carapito não houve festa, porque 
haveria feira no Mosteiro. E, assim, adiou-se uma semana!

Por certo, São Sebastião ficou agradado de igual modo com 
a festividade que, graças a um tempo bem diferente do que ger-
almente se sente nessa altura, decorreu de modo impecável.

Os momentos não foram diferentes daqueles que sempre 
compõem o programa. Mas, começou uns quantos dias antes 
a correria ao Santo, para beber um copo, comer uma mastiga e 
ainda ter a oportunidade de ouvir alguma concertina ao colo de 
algum. Mais um pouco de conversa e a meia-noite depressa foi 
chegando.

No Sábado e no Domingo, os bailaricos tiveram bons conjun-
tos e viu-se gente como muitas vezes não se vê noutros bailes 
da aldeia e, embora os restos do Cepo do Natal ardessem num 

último esforço calorífico, poucos foram os que sentiram necessi-
dade de se chegar a ele.

Ainda na tarde de Domingo, os concertinistas juniores da al-
deia, sob o comando da concertina da sua professora, anima-
ram o pessoal que se manteve depois da missa nas imediações 
da capela.

Enquanto isso, vários presuntos foram desfeitos em dezenas 
de lascas no bar, para saciar os mais esfomeados que se repe-
tem anualmente nestes costumes do presunto!

E, se a festa corre bem, as contas também são favoráveis, 
de tal modo que o saldo que este ano se conseguiu irá dar um 
arranque nas obras de conservação daquela singela capela, a 
iniciar nos próximos tempos, para que os carapitenses possam 
sempre dizer que têm ali um bom advogado para os defender 
da peste, fome e guerra.

José Gabriel Pires

Jovens transportam o andor de S. Sebastião, durante a procissão. Actuação do grupo de concertinas “Os Carapitenses”.

H
A

H
A

Mordomos 2018–2019
Luís Manuel Sobral
Luís Tomás
André Baltazar
Vítor Hugo Pinto

Mordomos 2019–2020
Alexandre Tomás
José Gabriel Pires
Paulo Domingos
Virgílio Lourenço

A festa da Padroeira, menorizada nas festividades lúdicas, 
decorreu em dois fins de semana. No primeiro, realizou-se a 
tradicional missa com procissão de velas e o andor com a ima-
gem e muito fervor dos participantes, no dia 2 de Fevereiro.

No segundo fim de semana, o seguinte no calendário, as fes-
tas de sábado à noite foram diferentes e viradas para outro tipo 

de espírito, nas instalações do C.C.R.C., no também bastante 
concorrido baile da Padroeira.

José Gabriel Pires

FESTA DA PADROEIRA
Mordomas 2018–2019
Francisca Caseiro
Adriana Santos

Mordomas 2019–2020
Mónica Pinto
Diana Tenreiro

Durante praticamente três horas, entre queijos, chouriças, 
pés e cabeças de porco e garrafas de tudo um pouco de bebi-
das, o leiloeiro ia dando voz aos lanços dos presentes para ver 
quem dava mais para a panela ou para o saco a levar para casa. 
Ofertas para as festas do São Sebastião e da Padroeira do próx-
imo ano que se querem tão boas e valentes como as deste ano!

José Gabriel Pires Público que assistia ao leilão, na Praça.
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FIGURAS DA NOSSA TERRA
Afonso Paixão Tenreiro

A Vida Que Ele Escreveu
Dia de S. Martinho, 11 de novembro de 1938, nasceu em 

Carapito Afonso Paixão Tenreiro, filho de José Tenreiro e de Ma-
ria do Rosário de Albuquerque Paixão. Os irmãos mais velhos 
eram o Fernando Artur, a Maria de Lourdes, a Maria dos Praz-
eres, o Francisco e o Joaquim José; mais nova do que ele, a 
Maria das Dores. Com o seu tio, Professor Paixão, frequentou a 
Escola Primária, sempre mais castigado que os demais por ser 
sobrinho do professor. Mas seria o seu tio professor que desejou 
que ele fosse para o Seminário de Fornos de Algodres. Com 
ele estudavam os seus conterrâneos Zeca Vitorino, Manuel Bar-
ranha e o futuro pároco de Carapito, o amigo, Silvério Cardoso. 
No fim do terceiro ano quis vir embora. A mãe Marquinhas sofria 
com esta decisão. Que ele lhe fizesse outro pedido, mas sair 
do seminário, não. Pediu-lhe um canivete. Teve de prenda um 
canivete, mas no fim do ano deixou os estudos do seminário.

Voltou à casa paterna. Porém o trabalho do campo “mordia” 
demais. Nos trabalhos mais árduos queixava-se à sua irmã Praz-
eres: “Eu não nasci para isto…!” Seria o Sr. Manata que o salvar-
ia daquele Calvário e o chamou para trabalhar em Lisboa. Estava 
ao balcão duma loja de vestuário para senhoras. Ora, quando 
as senhoras queriam peças interiores, isso incomodava-o muito, 
pois ficava envergonhado e nada à vontade a mostrar soutiens 
e calcinhas às clientes. Valeu-lhe o Sr. Engenheiro Saraiva da 
Lezíria, que lhe arranjou lugar na União das Cooperativas Abas-
tecedoras de Leite de Lisboa (UCAL). Principiou com alguns tra-
balhos duros, mas como tinha o 3.º ano do seminário começou 
a passar faturas. Trabalhou também na sede da empresa, na 
Rua António Augusto de Aguiar, mas a modernização da Fábrica 
em Loures levou a que fosse subindo de categoria e de salário. 
Como chefe dos Serviços Sociais, tinha grande habilidade para 
a construção de imagens e gráficos, tudo desenhado à mão, 
pois ainda não se falava em computadores. Na própria empresa 
passou a fazer grandes reportagens, com filmes e fotografias 
sobre os mais variados eventos, como a abertura da moderna 
unidade fabril de Águas de Moura. Por fim chegaria a Chefe de 
Pessoal, responsável por mais de quatrocentas pessoas. Nos 
anos noventa, a empresa, com grande concorrência externa e 
interna por causa da entrada de Portugal no Mercado Único Eu-
ropeu (CEE), começou a passar dificuldades, tendo sido ele a 
negociar todos os contratos de rescisão da empresa com os 
trabalhadores. Depois a Parmalat italiana comprou a UCAL e as 
condições para ele ainda seriam piores dos que as que havia 
negociado antes.

No início dos anos sessenta, na casa do senhor Ascenso, 
apareceu uma bela menina minhota, por quem se encantou e 
com quem iniciaria namoro. Casou aos 23 anos de idade com a 
professora Alice Chaves Torres, de Areias de Vilar, Barcelos, no 
dia 19 de agosto de 1962. Interessante o facto de o casamento 
ser celebrado pelo irmão da noiva, Padre Arlindo, na sua missa 

nova. Uma festa dupla, numa grande tenda, montada no quintal 
da família em Areias de Vilar. De Carapito participaram na boda 
o seu pai, José Tenreiro, alguns irmãos e familiares.

Todos os anos, pelo Verão, se dividiam as férias entre quinze 
dias em Carapito e quinze dias em Areias. Os sobrinhos acom-
panhavam-no nos passeios a pé até à Ribeira ou até ao talefe 
da Serra do Pisco. Fica na nossa memória o sorriso franco que 
denunciava algum humor, quando inadvertidamente ao olhar a 
beleza do campo trocava o sentido às palavras: “as pastinhas 
a vacar” e admirar-se da contradição do aviso: “Não Acampar 
No Camping”. Era um sonho ver as belas fotografias captadas 
em todos os recantos da aldeia. Especializou-se de tal modo 
na arte fotográfica que arrecadou vários prémios de concursos 
fotográficos, como por exemplo da Sociedade Portuguesa de 
Geografia, da Feira do Artesanato de Vila do Conde e da Casa 
das Beiras. À família, em especial aos irmãos, oferecia um álbum 
e depois era ele que o organizava cronologicamente, colando 
todas as fotos. Fez o mesmo na Casa do Concelho de Aguiar da 
Beira, para além das reportagens dos encontros anuais e festas. 
Desta instituição foi Presidente da Assembleia Geral. A sua sen-
sibilidade levá-lo-ia também ao cinema, produzindo vários filmes 
em tamanho “Super 8”. Da fotografia e do cinema ficou um rico 
espólio que revela o património da nossa aldeia, de Areias e de 
Vila do Conde. Dos seus filmes saiu o documentário organizado 
pelo Álvaro Caseiro Almeida, para comemorar em 2014 o foral: 
“Carapito, A História de um Povo”. Para a família e amigos fez 
magníficas reportagens de festas, casamentos e batizados. Não 
deve haver uma família em Carapito que não possua fotografias 
tiradas pelo Afonso Tenreiro. Como ainda não tinha aparecido 
a fotografia digital e porque os rolos eram caros, cada foto era 
pensada por ele ao pormenor. Muitas vezes registava, em pa-
pel, todos os dados, desde a abertura, à focagem ou à veloci-
dade do obturador. Por isso era mestre na arte fotográfica e a 
máquina acompanhava-o sempre e para todo o lado. Ele e o 
cunhado, Padre Arlindo, partilhavam estas paixões da fotografia 
e do cinema, mas também as viagens e passeios de férias. Nós, 
os sobrinhos, fomos muito influenciados por ele. A maneira de 

Com 25 anos (1963). Com 33 anos (1971).
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ver e enquadrar uma fotografia fazia-nos ver a vida pelo seu lado 
mais belo e cativante. E que orgulho tinha eu, em que o meu tio 
fosse essa pessoa grande e diferente. Algumas vezes injuriado 
injustamente, tinha uma qualidade surpreendente de perdoar e 
seguir em frente. Nunca foi homem de vinganças e rancores. 
Prezava os amigos e a família e muito a sua terra natal. O amigo, 
Dr. Jorge Aragão Seia, que chegou a ser Presidente do Supre-
mo Tribunal de Justiça, disse-lhe assim: “Ó Afonso, se pudesse, 
passava a capital de Portugal para Carapito!”.

O Jornal Caruspinus iniciou a sua publicação legal em 1 de 
março de 1980 e Afonso Tenreiro dá a sua primeira colaboração 
com “Leque-Leque, Palhaço por Vocação”. Depois escreveu 
sobre o muito que sabia; do leite, do linho e da vida dos cara-
pitenses. Elaborou vinte biografias sobre gente da nossa terra, 
criando a rubrica mais famosa do jornal, que intitulou: “Figuras 
da Nossa Terra”. Abriu o tema com o seu tio, Professor Paixão 
e finalizou com “O Tio Zé Morgado”. Criou rubricas noticio-
sas como resumo do que se passava pelo país e pelo mundo: 
primeiro “Como Vai este País…”, assinando como Dr. Fontaínha. 
De seguida, “Nesta Ditosa Pátria”, enquanto Dr. Albuquerque, 
e até 2005 com “Breves e Semi-Breves”, como Dr. Fontenova. 
Folheámos todos os jornais e criámos uma extensa lista de par-
ticipação que pode ser apreciada em separado, com o título: “O 
Maior Jornalista do Caruspinus”. Uma das suas lutas de repórter 
era o restauro da Anta de Carapito, que não logrou ver con-
cretizado. Durante anos suportou a publicação do jornal com 
a maior parte dos artigos e de fotografias de sua autoria. A sua 

última e grande reportagem fotográfica seria o casamento da 
sobrinha, Carolina Cruz, em setembro de 2007. Com grande 
entusiasmo, empenho e dedicação, fez um excelente e bonito 
álbum.  

A doença e uma grave queda levaram-no a muitas sema-
nas de internamento hospitalar. Perdeu força muscular e a maior 
parte do tempo passou-o em casa.

Ainda teve duas grandes alegrias. O casamento da sua filha 
Ana Leonor com o músico e compositor Pedro da Silva Martins, 
fundador dos “Deolinda”. E decorrente desta, o nascimento do 
neto, Ricardo, que ainda pôde ver de boina e máquina fotográ-
fica ao pescoço, tal como o avô.

Uma outra queda grave, na sua residência do Lumiar, con-
duziu-o ao hospital e permanentemente ao leito. Desde março 
de 2018 que se encontrava no Lar em S. Julião do Tojal, Loures. 
O sofrimento acentuou-se. A esposa, Alice, visitava-o todos os 
dias e já não sabia mais o que lhe havia de fazer. Quis Deus lib-
ertá-lo no dia 31 de janeiro de 2019. E nós, familiares e amigos, 
ficámos a chorá-lo. Vemos, por entre as lágrimas, a caminhar 
pelas ruas de Carapito, uma bela figura carapitense, na neblina 
da manhã, empunhar a sua máquina fotográfica e disparar mais 
uma foto em direção ao Céu! 

A Deus querido tio Afonso!
Tó-Zé Paixão

ESQUERDA: Equipa de Futebol de Carapito — Em cima: Fernando, Joaquim Tenreiro, Ilídio, Francisco Tenreiro, Alfredo e Varandas; Em baixo: 
César Baltazar, Casimiro Baltazar, Afonso Tenreiro, António Baltazar e José Padeiro (1956). DIREITA: Afonso Tenreiro na sua bicicleta, na Praça de 
Carapito, com o Padre Silvério, Tó-Zé Paixão e vários carapitenses em fundo (1972).

Afonso Tenreiro com a esposa, Alice Torres (2007). A festejar os 80 anos com a família, em novembro de 2018.
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Passei a “pente fino” todos os jornais do Caruspinus e registei 
a enorme colaboração do meu tio. Penso que estes títulos não 
valem só pela quantidade, mas muito mais pela qualidade e a 
demonstração do amor que Afonso Tenreiro nutria pela sua terra 
natal e pelos carapitenses. Ele retratou e gravou, como ninguém, 
a história do passado e do presente para o futuro de Carapito.

Legalizado o Caruspinus, inicia a colaboração no primeiro 
número, em março de 1980, com a Crónica do “Palhaço Leque-
Leque, um Palhaço por Vocação”; a que se seguiu: Crónica do 
“Encontro Caruspinus em Lisboa”; “O Pão”; “Defenda a sua 
vaca”, com 5 artigos; “Preto no Branco” e a “A Caça”.

Em abril de 1982 inicia a rubrica informativa “Como Vai este 
País…”, com o pseudónimo de Dr. Fontaínha. Em março de 
1990, “Nesta Ditosa Pátria”, como Dr. Albuquerque. Em janeiro 
de 2000, “Breves e Semi-Breves”, como Dr. Fontenova.

“Figuras da Nossa Terra” foi outra rubrica criada por Afonso 
Tenreiro. Retratou assim a vida de vinte carapitenses: Prof. José 
Lopes de Albuquerque Paixão; Maria Augusta Ferreira (da Bár-
bara); Manuel Jacinto Vaz (Sr. Manuel Barbeiro); A Menina do 
Rosário (Maria do Rosário da Conceição e Albuquerque); Dr. 
Fernando A. Reis Sá e Melo; Cesaltina de Jesus; Afonso Artur 
de Albuquerque Paixão (Sr. Afonsinho); Sr.ª D. Augusta de Albu-
querque Sá e Melo; Maria Emília Vicente Manata e Silva; Maria 
do Rosário Albuquerque Paixão (Sr.ª Marquinhas); Ascenso dos 
Santos Barranha; António Joaquim Pereira (Ti’ Pereira); Maria 
das Dores Dias; Maria da Paixão Carvalho; António Francisco 
Palhais; Maria do Carmo Matos; José Maria Dias; Clarinda Ca-
seiro; Manuel Lopes Caseiro (Tio Manuel Bogalho); José Augus-
to Morgado (Tio Zé Morgado).

Foi o mestre da entrevista e de grandes reportagens. Aqui es-
tão as principais, sem contar com a referida rubrica informativa 
que elaborava para todos os números do jornal. São quase cem: 
O Jogo com a UCAL; Carapito é vedeta; O nosso Entrevistado; 
As Terras do Nosso Concelho (Jogos Tradicionais); Escrever não 
Resolve Tudo; Os Martírios do Linho; Carapito Exporta Granito; 
Maria do Céu Varandas; A Anta de Carapito; O Presidente Mário 
Soares em Aguiar; Joaquim Lacerda; Douro — Vinho Fino Ce-
pas Velhas; Carapito — As obras e os desleixos; Fogo na Fraga; 
Ecos da Capital; Armando Varandas; Emigrantes em França; 
Jornalismo — Os Riscos de Uma Profissão Aliciante; Almoço 
dos Amigos de S. Pedro de Verona; Falta de Água em Carapito 
Levanta Polémica; Enxotar e Caçar Pássaros; Carapito Já Tem 
Mais Encantos Mas Ainda Há Muito por Fazer; Passeio “Misté-
rio” a Carapito; Antigos Sistemas de Rega — Os Picanços e as 
Noras; A Imprensa Regional; Festa é Festa…; As Caldas da Ca-
vaca; Uma Colaboradora Exemplar; Natal em Tempos de Guer-
ras; O Alcabuzes; O “Neo-Realismo” e a “Caixa Mágica”; Anta 
Abandonada; Acudam ao Dólmen de Carapito; Um Carapitense 
Agarrado à Terra; As Grandes Reportagens do Caruspinus — As 
Serrações de Carapito; Pastelaria Balalaika; A Loucura dos Mís-
caros;  Homenagem ao Prof. José Lopes Paixão; Construção 
Civil — Uma Atividade de Sucesso em Carapito; Jorge Sampaio; 

A Construção do Campo dos Mosqueiros; Casas Regionais Ani-
mam Festas de Lisboa; Empreiteiros de Construção; O Natal 
de Belém às Lendas e à Consoada; Feiras em Aguiar da Beira; 
Doutores, Engenheiros e Professores com Raízes Carapitenses; 
Um Queijo de Estrelas; Festa da Casa do Concelho de Aguiar 
da Beira em Monsanto;  Homenagem ao Prof. Dr. Francisco 
Gonçalves Ferreira; EXPO 98; A Agro-Pecuária Bovina em Cara-
pito; Homenagem Póstuma a José Bernardo de Forninhos; Folia 
Carnavalesca em Carapito; Gentes de Aguiar no “Jardim das 
Estrelas”; Arruamentos Beneficiados e Defesa de Construções 
Antigas; Jardim de Infância já tem TV/Vídeo; S. Pedro de Verona, 
Numa Festa Ensolarada…; Avestruzes e Pintos Já Chegaram; 
C.C. Aguiar da Beira — Dia das Culturas Regionais em Lisboa; 
António Morgado — Um Homem Lutador e Grande Regionalis-
ta; Massacre do Povo Timorense Une os Portugueses; Festa do 
CCRC — 20.º Aniversário; Jardim de Infância com Falta de Ma-
terial; Postais de Carapito e Aguiar da Beira; “Verão de S. Mar-
tinho” em Carapito;  Magusto Aguiarense na Capital; Queijarias 
e Queijo; Comemoração dos 500 anos da Descoberta do Brasil; 
Uma Doença que Deixa Marcas; Cavalos de Raça em Carapito 
com o Ferro “Tavares Sobral”; O Presépio e a Fogueira; Tragédia 
na Ponte de Entre-os-Rios; Os Ramos e a Ida às Laranjas; As-
sembleia Geral da Casa do Conc. De Aguiar da Beira; Festas 
de Lisboa; França e Suíça não os Atraíram; Escola Primária de 
Carapito — Atraso das Obras…; Um Primo da América; Atu-
alidade Política (Afonso Tenreiro); 19.ª Festa Convívio de Agui-
arenses em Lisboa; Símbolo de uma Guerra; O “Poço do Pene-
do”; “Tocar a Vaca”; S. Pedro de Verona — Carapito (2002); O 
Caruspinus no Alentejo; Aguiar da Beira — Vila antes de Portugal 
ser Reino; Chá — Benéfico para a Saúde ou um Negócio da 
China; Adeus ou Até Breve?!...; Passeio pelo Ribatejo; Excursão 
da Casa do Concelho a Carapito; Festa Convívio de Aguiarenses 
em Lisboa (2005). Última colaboração: “Breves e Semibreves” 
(março 2008, n.º 162 — Ano XXV).

O MAIOR JORNALISTA DO CARUSPINUS
Afonso Tenreiro 
entrevista dois jovens 
carapitenses na festa 
de São Pedro (1971).

Afonso Paixão Tenreiro — 1938–2019
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CARNAVAL AINDA É O QUE ERA

A manhã acordou cedo e fresca. A noite, pelo menos para 
alguns, foi longa. Muito longa. Houve com certeza quem não se 
tenha deitado.

Nos dias anteriores ao Entrudo, neste ano celebrado no dia 
5 de Março, foram vistos alguns comparsas a aldear pelas re-
dondezas, a bisbilhotar, disfarçados de pretensos organizadores 
de uma futura corrida de veículos de todo o terreno, a realizar lá 
para o verão. A desculpa esfarrapada já fazia parte do Entrudo. 
Essa missão que alegadamente estavam a desempenhar não 
passava de uma máscara. Máscara muito maior do que a ex-
ibida por alguns, andrajosamente vestidos, que, na tarde desse 
dia, se apresentaram na Praça e correram as ruas da nossa 
terra, para gáudio dos mais velhos e a admiração da criançada.

Pois. Mas a verdade é que o Entrudo foi motivo para a Praça 
se apresentar bem recheada de tudo quanto estava à mão e pu-
desse ser removido com mais ou menos facilidade. Um aparato 
habitual neste dia. Mas sempre com algumas novidades. Mas 
quem, logo pela manhã cedo, se dirigiu à nossa sala de visitas, 
pôde ver, entre muitas outras coisas, vários contentores de lixo, 
vasos de todos os tipos e com fartura, couves espalhadas pelo 
chão, atrelados vários, outras alfaias agrícolas de tractores, al-
gumas bem pesadas, várias carroças de tracção animal, equi-
pamentos de obras de construção civil, material de campismo, 
baloiços usados, escadas, panelas de ferro, carretas e carros de 
mão, bidões, materiais de construção, matrecos velhos, bancos, 
pneus, paletes, betoneiras e um nunca mais acabar de tralha.

Não escapou aos fazedores desta exposição inusitada a id-
eia de simularem o estádio do Benfica, construído em blocos 

toscos de cimento e respectivos balneários, consistentes numa 
banheira velha e suja. 

E também não faltaram dois currais com as respectivas 
cabras e cabritos.

Ao longo da manhã, muitos foram so que se deslocaram à 
Praça para visitarem esta fantástica e bem organizada exposição 
de trastes e lixo, que a rapaziada ousou vasculhar e trazer du-
rante a noite dos locais mais longínquos da freguesia. Poucos 
foram os que não tiveram de vir buscar os seus pertences, du-
rante o dia.

Durante a tarde, a música animou os que se deslocaram à 
Praça para a habitual sardinhada e sopa de pedra, cozinhada 
com a carne que sobrou da “panela” de domingo gordo, este 
ano antecipado para o domingo anterior, dia 25 de Fevereiro.

Por lá apareceram os “entrudos” vestidos a rigor. As más-
caras foram exibidas por foliões novos e velhos. A pequenada 
divertiu-se com as tropelias dos mais velhos. 

E não faltaram duas grandes animadoras, da aldeia de An-
tela, que divertiram os presentes com os seus ditos engraçados, 
adaptados à ocasião, perante o gáudio dos presentes. Boa pre-
sença que se agradece e se pede que regressem no próximo 
ano.

Cantou-se, dançou-se ao som de várias concertinas — che-
garam a ser cinco.

Um enorme toldo protegeu os presentes, na casa das duas 
centenas, no auge da festa do Entrudo, da chuva que foi caindo, 
embora em pouca quantidade.

Para o ano, dizem, haverá mais.                                  AFCM

Em outubro de 2013 o Caruspinus publica um pedido para 
voltar, ao amigo Afonso, com o título “Carta Aberta” do amigo 
António Baltazar.

A doença, porém, encarcerou-o na sua casa do Lumiar. Os 
dias tornaram-se tristes e sem uma luz que iluminasse o futuro. 
Tinha a sorte de a seu lado ter a esposa, que o animava a viver 
cada dia com carinho e ternura que ela também tanto necessita-

va. Obrigado, querida tia Alice! Até hoje não houve ninguém que 
fotografasse, filmasse e escrevesse tanto sobre Carapito como 
Afonso Paixão Tenreiro. Ele é único na história da nossa aldeia e 
deverá ser sempre lembrado como grande defensor da cultura e 
do património do nobre povo de Carapito.

Afonso Paixão Tenreiro, Bem-Haja!
Tó-Zé Paixão

“Exposição” na Praça continua a ser um dos pontos altos da festa

O aspecto da Praça na manhã do dia de Entrudo. A diversão reinou na Praça durante a tarde.



10                                    CARUSPINUS                            MARÇO

FESTA DE SÃO BRÁS
Se há sítio onde se nota a vivacidade e jovialidade da nossa 

aldeia, é de certeza no lugar d’Os Montes, por ocasião da bem-
amada festa do São Brás.

Depois de um boato de que a festa não se realizaria, foi com 
um sol radioso (não me canso de referir as alterações climáti-
cas) que a peregrinação anual àquele lugarzinho junto à Serra 
do Pisco se realizou.

Por incrível que pareça, também a data interferiu com outra 
em Carapito, embora sem tanto constrangimento. Mas o ritu-
al foi cumprido na íntegra: a clássica nocturna de Sábado e o 
piquenique-almoço de Domingo, com a demonstração de força 

dos “bombistas” carapitenses.
Quem pôde, levou as infalíveis chouriças para degustação 

ao ar livre. Quem quis, participou na missa e procissão pelas 
íngremes encostas do lugarejo. Quem levou dinheiro, foi à feira 
comprar uma moca no vendedor, já que até estas estão em 
riscos de extinção.

E, quem tem brio, teve oportunidade de, por uma vez por 
ano, pôr a moca na rua, levá-la nas mãos e gritar empunhando-a 
bem alto: Viva Carapito! Viva a amizade! Viva o São Brás!

José Gabriel Pires

Carapitenses transportam as mocas na tradicional volta à aldeia. O Grupo de Bombos de Carapito sobe ao ponto mais alto.

H
A

H
A

O Centro Hospitalar Tondela–Viseu, composto pelo Hospital 
de São Teotónio, em Viseu, e pelo Hospital Cândido Figueiredo, 
em Tondela, anunciou novas regras e horários das visitas aos 
doentes, que entraram em vigor a 1 de março.

A partir daquela data os doentes do Centro Hospitalar Ton-
dela–Viseu só poderão ser visitados por duas pessoas ao mes-
mo tempo e será necessário levantar um cartão no balcão de 
atendimento. Além disso, não será possível andar de enferma-
ria em enfermaria para visitar vários doentes e deixa de haver 
horário alargado de visitas aos fins-de-semana e feriados. Ago-
ra, passa a haver apenas dois turnos para todos os dias do mês. 
Os novos, e únicos horários, são entre as 14h00 e as 16h00 e 
entre as 18h00 e as 20h00.

Acabou também a restrição de apenas uma visita por turno e 
por doente, mas mantém-se a regra de apenas um visitante de 
cada vez, mas com a possibilidade de as visitas poderem rodar, 
tendo para isso que solicitar e entregar o cartão para a visita no 
balcão de informação no átrio do hospital.

Uma nova regra é a proibição de visitas de crianças meno-
res de 12 anos, que apenas estão autorizadas a visitar doentes 
em internamento nos serviços de maternidade, neonatologia e 
pediatria.

O Hospital de Viseu já tinha feito, em fevereiro, uma redução 
nas visitas para prevenir a transmissão da gripe, ao mesmo tem-
po que tinha implementado um novo protocolo que levou ao uso 

de máscara por todos os que se encontravam no seu interior.
As alterações aos horários das visitas resultaram de um in-

quérito feito a profissionais e a utentes, que apontaram como 
fatores negativos o excesso de ruído e de pessoas durante as 
visitas.

HOSPITAL DE VISEU TEM NOVAS REGRAS PARA VISITAS
DESDE 1 DE MARÇO

HORÁRIO DAS VISITAS
Regime Geral
• 1 acompanhante: 12h00 às 20h00 + 1 visita: 14h00 – 16h00 
e 18h00 –20h00
• 1 visita de cada vez até ao máximo de 4 por período
Regime Especial
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente 
Unidade de Cuidados Intensivos de Cardiologia 
Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos 
Sala de Observações (Serviço Urgência Polivalente)
• 1 visita: 14h00 – 15h00 e 18h30 – 19h30
• 1 visita de cada vez até máximo de 3 por período
Neonatologia — apenas irmãos e avós (5 a 10 min): 14h00 – 
15h00 e 19h00 – 19h30
Acompanhantes
Com o doente é permitida a entrada de um acompanhante 
nas seguintes situações:
• Crianças até aos 14 anos; Deficientes; Parturientes;
• Dependentes e os idosos (Regulamento Interno);
• Sempre que a situação clínica o exija e não haja inconveni-
ente para o doente ou para o tratamento.
Os doentes em observações só excecionalmente poderão ter 
acompanhantes.
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Mesmo passados cem anos, os acontecimentos verdadeiros 
não se podem esquecer, nem apagar das memórias, ou muito 
menos falsear o que é real.

Por isso no dia 11/11/2018, numa cerimónia em Paris, 
comemoraram-se cem anos do fim da 1.ª Grande Guerra Mun-
dial. Presentes vários líderes mundiais e figuras representativas 
de muitos países.

O fim da 1.ª Grande Guerra Mundial foi selado com a assi-
natura do Armistício na floresta de Compière – França, entre os 
aliados e a Alemanha.

Assim, mesmo tardiamente não podia deixar de homenagear 
com o maior respeito e admiração todos aqueles que nela par-
ticiparam. Muito particularmente os combatentes carapitenses.

Dados estatísticos apontam como consequências: militares 
mortos — 9 milhões; feridos — 21 milhões; mortes indirectas — 
10 milhões de civis.

Também Carapito, através dos tempos, teve alguns dos seus 
filhos com lugar na galeria da frente, integrando contingentes 
portugueses em França. Assim, como mais tarde viria a acon-
tecer para muitas outras paragens.

Na 1.ª Grande Guerra Mundial foi um punhado de carapitens-
es a demonstrarem o seu patriotismo de alma e coração. Confi-
ando sempre na sua terra e na sua Pátria.

Até eu poderia contar-vos histórias e mais histórias vindas 
de carapitenses. Conforme aconteceu com muitos anónimos 
da guerra, os bravos combatentes eram alcunhados de “sobre-
viventes gaseados da guerra, ou os sem juízo”. Mas na verdade 
eram histórias vividas, reais, encerrando por vezes um espírito 
humanista de luta e amor. Porém, todos partilhando sempre um 
sentimento de orgulho da sua querida terra — Carapito.

Com muita pena minha posso trazer lembranças e fazer 
comparações para os leitores do Caruspinus de guerras e mais 
guerras que aconteceram.

Na 2.ª Grande Guerra Mundial todos os portugueses sofre-
ram muito. Muito embora regalados com a paz da neutralidade 
de Portugal que não entrou directamente nessa guerra.

Também Carapito conheceu alguns constrangimentos — p. 
ex. o racionamento, o uso das cadernetas de abastecimentos, 
etc., etc., etc.

Na Europa comemora-se a 8 de Maio de 1945 o fim da 2.ª 
Grande Guerra mundial. Mas na verdade não terminou nessa 
data, porque o conflito prosseguiu no Médio Oriente contra o 
Império Japonês.

Aconteceu que nos dias 6 e 9 de Agosto de 1945 o mundo 
inteiro estremeceu ao testemunhar o lançamento das bombas 
atómicas pelos Estados Unidos, sobre as cidades de Hiroshima 
e Nagasaki, no Japão, tendo como consequências catastróficas 
mais de 250.000 mortos (?). Os resultados das radiações mali-
gnas ainda hoje se fazem sentir.

A 02/09/1945 foi assinado o Termo Definitivo do fim da 2.ª 
Grande Guerra mundial, com a rendição do Japão.

E cá temos na nossa vivência guerras e mais guerras. E é por 
essa razão que os carapitenses têm de constar, porque fazem 
parte da História de Carapito e obviamente da História de Por-

tugal.
Lembro também a guerra colonial — Guerra do Ultramar em 

África, com os Movimentos de Libertação das Colónias Portu-
guesas — PAIGC — MPLA — FNLA — UNITA — FRELIMO.

Depois de muitos anos de luta, o PAIGC proclama unilateral-
mente a 24/09/1973, a Independência da Guiné.

A 7 de Setembro de 1974, Portugal e a FRELIMO assinam o 
Acordo de Lusaka – Zâmbia, com a independência de Moçam-
bique a 24 de Junho de 1975.

A 5 de Julho de 1975 dá-se a independência de Cabo Verde.
Mas em todas as frentes de luta a de maior relevância é em 

Angola.
A 15 de Janeiro de 1975 é assinado o Acordo de Alvor – 

Portugal, entre Portugal e os três movimentos de libertação de 
Angola, com a independência a 11/11/1975.

Lembro que, mais uma vez, os carapitenses responderam à 
chamada para a guerra colonial, pois Salazar ordenara em 1961 
“…para Angola rapidamente e em força”. Aí está o nosso Cara-
pito representado nas viagens dos navios Cuanza, Vera Cruz e 
outros que se seguiram.

Testemunhado por mim e bem cheio de emoção, como os 
demais, na despedida do Vera Cruz em Lisboa e ao som do “An-
gola é Nossa, Angola é Nossa”, partem para a guerra de Angola 
vários carapitenses. Posteriormente, outros carapitenses rumam 
além-mar para os diferentes campos de luta. Tal como já tinha 
acontecido nas trincheiras de França, são também carapitenses 
que desta vez se afirmaram nas terras Africanas. Guiné “ilhas, 
tabancas”, Angola “maquis, florestas e chanas”, Moçambique 
“machambas”, etc., etc., etc.

Mais de 150.000 militares partiram da então metrópole — 
Portugal — para as guerras em África. No meio de uma guerra 
sem fim à vista e de tantas incertezas, lembro o meio de comu-
nicação usado dum vai-e-vem — cartas modelo, os célebres 
“aerogramas”, e as tão queridas “madrinhas de guerra”, que na 
altura eram o melhor remédio para suavizar as saudades e os 
grandes desabafos de esperança de vida na frente da morte.

A minha homenagem à memória dos muitos mortos — anón-
imos — e o maior respeito pelos vivos, particularmente os cara-
pitenses.

Para terminar, os parabéns repetidos e os melhores aplausos 
para a Secção de Acção Cultural do Clube Cultural e Recreativo 
de Carapito, na pessoa da sua presidente — Teresa Barranha — 
e Junta de Freguesia de Carapito, na pessoa do seu presidente 
— Filipe Pinto, pelas iniciativas tomadas lembrando o fim da 1.ª 
Grande Guerra mundial, em Carapito.

Igualmente os meus melhores aplausos para o mentor des-
tas comemorações — Dr. Caseiro Marques.

Exaltando Nossas Gentes — no passado, no presente e 
no futuro.

Oh carapitenses!, em paz ou guerra.
Marchando sempre de cabeça erguida.
Velhos, jovens, crianças, filhos desta terra.
Todos prontos a lutar por melhor vida.

José Lopes Baltazar
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