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BISPO DE VISEU CRISMA MAIS DE 50 JOVENS EM CARAPITO

EMPRESÁRIOS DE CARAPITO
Álvaro Lourenço Caseiro

FESTA DO CCRC 
Os Destaques

ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
29 de Setembro

Conheça as listas e os candidatos à Junta de 
Freguesia de Carapito

GRANDE INCÊNDIO no
concelho fere vários carapitenses 

com gravidade



EDITORIAL:
Está praticamente a terminar mais 

um Verão, este que começou por chegar 
tarde, mas que depois trouxe bem calor 
que chegasse. Pior que isso tudo foram 
os incêndios, que afectaram e ainda con-
tinuam a afectar com grande força o país 
de Norte a Sul. Infelizmente há a lamen-
tar até ao momento 8 mortes de bombei-
ros, que pereceram no cumprimento do 
seu dever, fazendo muitas vezes mais do 
que aquilo que lhes é pedido, sem rece-
berem nada em troca.

É lamentável toda esta situação, as 
mortes principalmente, a destruição da 
floresta e de bens, mas também a levi-
andade com que são admoestados os in-
cendiários. Até ao momento contam-se 
60 detidos, um número pequeno demais 
para o número de incêndios que dia-
riamente deflagraram ao longo dos dias 
mais quentes. Chegaram a ser mais de 
200 num só dia, em todo o país. Enfim… 
quando é que isto irá parar? Coragem 
aos bombeiros, e que nunca percam a 
determinação que os move, bem como o 
sentido de dever e proteger o próximo.

Outro dos tópicos em foco é sem 
dúvida a requalificação da Praça. To-
dos vemos as movimentações na zona, 
alguns progressos têm sido feitos, mas 
outros dizem antes que não vêm grande 
andamento. O projecto está feito, o tem-
po de execução deverá ser cumprido. A 
ver vamos se de facto valerá os incómo-
dos, e acima de tudo, o dinheiro, que é 
sempre o que me preocupa mais. Eu 
estou em crer que será uma mais-valia 
para a nossa Praça, outros dizem que de-
via era ficar como estava, mas opiniões 
todos temos, e no fim, então falaremos 
com conhecimento de causa.

Mais quente ainda, e só superado 
pelos incêndios, tem sido a época de 
pré-campanha política, onde todos os 
interessados se movimentam para fazer 
valer as suas ideias. É assim a cada qua-
tro anos, e com o mesmo período ouvi-
mos dizer “abençoadas eleições, só assim 
é que se fazem obras”. Umas vezes será 
verdade, outras até não. O que é certo é 
que está à vista de todos que o concelho, 
e em particular Carapito têm evoluído. 
Para o futuro, cada uma das duas listas 
terá por certo novas ideias e novos pro-
jectos, que acredito, serão também no 
sentido do melhoramento e evolução de 
Carapito. Oiçamos o que têm os políti-
cos para nos dizer, e se não concordar-
mos ou se virmos que não estão a fazer o 
que tinham prometido, façamos o nosso 
papel e demos também a nossa opinião, 
pois as autarquias e as juntas de fregue-
sia são o que de mais próximo temos 
com a prática do bem comum com o que 
é de todos.

Até à próxima edição.        O Director
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Nascimentos
Um menino de nome Eliot Marty 

nasceu a 9 de Maio em França, filho de 
Christine Caseiro e Emmanuel Marty.

Um menino de nome Ricardo Ten-
reiro Martins, nasceu em Lisboa a 18 
de Agosto, filho de Ana Leonor Ten-
reiro e Pedro Martins.

Marisa Inês Caseiro e Ruben Deo-
dato, residentes em Lisboa, foram pais 
de dois meninos gémeos no passado 
dia 31 de Agosto, a Margarida, que 
nasceu com 2.305 kg e o Rafael que 
nasceu com 2.675 kg.

Felicidades para os novos cara-
pitenses e parabéns aos seus pais.
Doentes/Acidentados

Foram seis os carapitenses que fic-
aram feridos no incêndio que assolou 
o concelho no passado mês de Agosto. 
Cinco deles sofreram queimaduras, 
uns mais graves outros menos graves. 
O sr. Manuel Navoeiro, o caso mais 
crítico, sofreu queimaduras graves em 
várias partes do corpo, tendo estado 
hospitalizado cerca de três semanas em 
Coimbra. O Luís Tomás esteve tam-
bém internado em Coimbra cerca de 
três semanas, com queimaduras graves. 
O António Baltazar recebeu também 
tratamentos em Coimbra devido a 
queimaduras na cabeça, no entanto 
de menor gravidade. O sr. António 
Figueiredo Tenreiro teve que se deslo-
car a Viseu para receber tratamento, e o 
Alexandre Tomás recebeu tratamento 
no Centro de Saúde de Aguiar da Beira 
devido a queimaduras num braço.

O Ricardo da Fonseca Santos foi 

atingido acidentalmente por uma pá na 
cabeça enquanto combatia o fogo junto 
de habitações na Cortiçada, acabando 
por ter que ser suturado com 7 pontos.

A Flávia Navoeiro foi operada ao 
nariz e ouvidos em Viseu.

Sofreu um violento AVC o sr. 
Joaquim Caseiro Almeida, a quem 
nem as diversas idas ao Centro de 
Saúde de Aguiar da Beira valeram para 
detectar a situação, encontrando-se em 
estado grave. Ao sr. Joaquim, deseja-
mos que os próximos tempos tragam 
melhorias ao seu estado de saúde e à 
família, que tenha força para superar 
este momento difícil.

Votos de rápidas melhoras a todos 
os que ainda se encontram doentes ou 
em recuperação neste momento.
Falecimentos

Faleceu no passado dia 10 de Julho 
aos 82 anos o sr. António Cardoso 
Almeida.

A 1 de Setembro passado, faleceu a 
sr.ª Maria de Jesus Lopes, aos 65 anos.

Às famílias enlutadas, o Caruspinus 
deixa sentidas condolências.
Outras Notícias

Um pepino com 
cerca de 60 cm de 
comprimento foi 
colhido recente-
mente no quintal do 
sr. Rogério Baltazar. 
Sendo um belo ex-
emplar, por certo 
terá dado para várias 
saladas.

As Notícias
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Álvaro Caseiro de Almeida



Pagaram Assinatura: Sofia Isabel Pereira Domingos Rocha (10€); Diamantino dos Santos (7.5€ + 2.5€ oferta); Maria Augusta 
Tenreiro Silva (10€); Centro de Dia de Carapito (7.5€ + 2.5€ oferta); Lucília Lopes Dias Carrilho (10€); Artur Jesus Santos (7.5€); 
Fernando do Nascimento Caseiro (10€); António de Jesus Almeida (10€); Fernando Sousa Martinho (15€); Pacheco Cipriano (15€); 
Maria do Carmo Lopes Almeida (15€ + 5€ oferta); Cristina Alexandra de Almeida Lopes (10€); Maria dos Prazeres Almeida Ernesto 
(15€ + 5€ oferta); Rosalina Ehret (15€ + 5€ oferta); Celeste Martinho (7.5€); Afonso José Figueiredo Tenreiro (7.5€); Teresa Barranha( 
7.5€); Maria de Fátima Coelho Marques (7.5€ + 2.5€ oferta); Susana Catarina Cardoso Almeida Santos (7.5€ + 0.5€ oferta); Fernando 
Batista Andrade (15€ + 1€ oferta); José Figueiredo dos Santos (15€ + 4€); António Manuel Nunes Andrade (15€ + 5€ oferta); Isabel 
Rodrigues Baltazar (7.5€); Carlos Fernando Sousa Martinho (15€ + 5€ oferta); António Joaquim Caseiro Barranha (7.5€); Álvaro Ca-
seiro Figueiredo (15€); Luís António Conceição Vaz (7.5€); Terreiro de Santa Cruz (7.5€); Helena Maria Fernandes Caseiro Andrade 
(15€); Isabel Gomes da Ascenção (7.5€ + 1.5€ oferta); Álvaro Lourenço Caseiro (7.5€); José Francisco da Cruz Lopes (15€ + 4€ oferta); 
Ernesto Lourenço Caseiro Fernandes (15€); Francisco da Cruz Figueiredo (10€ + 3€ oferta); Virgílio Pinto Batista (7.5€); Ana Maria 
Azevedo (30€ - 2 anos); Noémia Almeida Fonseca (10€); Maria Gracinda Vaz (7.5€); Maria de Lurdes Vaz Almeida (20€); Piedade 
Gonçalves (7.5€ + 2.5€ oferta); Carlos Manuel Fonseca Ferreira (7.5€ + 0.5€ oferta); Maria Isabel Lopes Marques (7.5€ + 2.5€ oferta); 
João Ferreira Caseiro (15€ - 2 anos); José Lopes Baltazar (20€ + 5€ oferta); David Ferreira Caseiro (15€); Madalena Umbelino (30€ - 2 
anos); Casimiro Baltazar Lopes (S) - (10€); Casimiro Baltazar Lopes (C) - 7.5€; Maria Celina Jesus Santos (15€); Maria de Lurdes Santos 
Varandas (7.5€); Maria das Dores Santos Golfar (20€); Erménio Jesus dos Santos (15€ + 10€ oferta); Salomé Baltazar (10€ + 4€ oferta); 
Rui Carlos Tenreiro (7.5€); Maria Manuela Dias Machado (30€ - 2 anos + 4€ oferta); José Francisco Caseiro (15€ - 2 anos); João Pires 
Andrade (7.5€ + 2.5€ oferta); Carlos Fernando Nunes Andrade (15€ + 5€ oferta); Francisco Cardoso Figueiredo (7.5€ + 1.5€ oferta); 
Fernando Jesus dos Santos (15€); Fernando Horácio da Cruz Lopes (15€); Jacinta Gonçalves Caetano (7.5€); Catarina Caseiro Lopes 
(15€ + 5€ oferta); Jorge Manuel da Cruz Lopes (15€); Carlos José Nunes (7.5€ + 2.5€ oferta); António da Fonseca Santos (15€ + 7€ 
oferta); Luís da Fonseca Santos (7.5€); Maria Cândida Carvalho Abreu (10€); Vasco Correia de Andrade (15€ + 5€ oferta); Luísa do 
Carmo Martinho (7.5€); Susana Pinto Almeida (10€); Anabela Caseiro Figueiredo Pires (15€); Sandra Almeida Santos (15€); Mário 
Augusto Gomes Miranda (15€); Fernando Almeida Nunes (15€ + 5€ oferta), Joaquim Caseiro Garcia (25€ - patrocínio).
(Caso tenha pago a sua assinatura nos últimos 2 meses e não conste desta lista, é favor avisar, pois foi apenas um lapso.)
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D. Ilídio Leandro, Bispo de Viseu, crisma mais de 50 
jovens em Carapito

No passado dia 20 de Julho teve lugar em Carapito 
mais uma festa do Crisma que envolveu jovens das paróquias 
de Carapito, Eirado e Valverde.

No total foram 31 os jovens de Carapito a receber o 
sacramento.

A preparação dos jovens de Carapito esteve a cargo da 
Marisa Rodrigues e do Sérgio Caseiro, tendo sido iniciada 
em Outubro de 2012, reunindo sempre duas vezes por mês.

Na semana que antecedeu a celebração, a preparação 
dos jovens das diferentes paróquias esteve à responsabili-
dade do Sr. Padre Silvério onde foram feitos os últimos “en-
saios” para que tudo corresse pelo melhor.

No final acabou por ser uma grande festa, com a Igreja 
completamente cheia, e com o sr. Bispo muito agradado pelo 
que experienciou.

Por certo para os crismados foi também um ponto alto 

nas suas vidas.
A JMV de Carapito animou a celebração, que assim 

teve outra dinâmica e mais comunhão.

Sérgio Caseiro

Os Nossos Estudantes Universitários
Chegou mais um ano escolar, e com este, mais alguns carapitenses rumam à universidade, onde irão adquirir novos 

conhecimentos, conhecer novos amigos, e acima de tudo definir aquilo que terão no futuro como profissão, se as suas ex-
pectativas não forem defraudadas. Até ao momento apenas tivémos conhecimento do ingresso no ensino superior destas 
duas carapitenses. Caso tenham conhecimento de outros casos façam o favor de no-los fazer chegar. Parabéns e boa sorte.
Nome Curso Instituição Universitária Grau
Diana Pires Pinto Enfermagem Instituto Piaget de Viseu Licenciatura
Eva Manuela Marques Pires Enfermagem Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Licenciatura

Álvaro Caseiro de Almeida

Na Eucaristia.
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Estão marcadas para o próximo dia 29 de Setembro as 
eleições autárquicas, que permitirão eleger os novos decisores 
políticos das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. Em 
Carapito foram constituídas duas listas, uma representando 
um Movimento Independente, e outra representando o PSD. 

As listas são compostas pelos seguintes candidatos:
Movimento Independente
António Diogo da Ascensão Tenreiro
João Manuel Ferreira Vaz
Manuel Salvador Fonseca Navoeiro
José dos Santos Rodrigues
Pedro Miguel Tenreiro Caseiro
Almiro Lopes da Silva
Maria Manuela Fernandes Baltazar Tenreiro
Daniela Silvestre Pires
Augusta Filomena Rodrigues Baltazar
Luís Manuel dos Santos Figueiredo
António José Paixão Lopes
Vítor Manuel de Andrade de Albuquerque Reis

(Mais informações: http://movimentoindependente.com)

PSD
Luís Filipe Almeida Nunes Pinto
Rui Carlos Tenreiro
José Manuel Figueiredo Tenreiro
José Francisco Lopes Baltazar
Álvaro José Caseiro de Almeida
Alexandre Manuel Tenreiro Tomás
Luís Filipe de Jesus Santos Varandas
Francisco Mesquita Sobral
Susana Isabel Santos Silva
João Casanova Almeida
Victor Manuel Marques Pinheiro
José Ricardo da Fonseca Santos
Amélia Nunes Lopes

(Mais informações: http://fernandopiresautarquicas.pt)
A campanha realizar-se-á entre os dias 17 e 27 de Se-

tembro. A lista do PDS apresentará as suas propostas aos 
carapitenses no dia 22 de Setembro, Domingo, a partir das 
20h30m, na Praça. Sobre o Movimento Independente não 
tivémos conhecimento da data até ao fecho desta edição.

Eleições Autárquicas 2013

Festa de N.ª Sr.ª da Boa Viagem
Realizou-se uma vez mais no dia 4 de Agosto do presente 

ano a Festa da Senhora da Boa Viagem
Talvez pela sua simbologia, “bênção e protecção aos que 

viajam” esta seja uma celebração que tanto diz a todos aque-
les que percorrem este país de lés a lés, assim como a todos 
os emigrantes que por esta altura do ano regressam às suas 
terras.

A festa teve início com a celebração da Santa Missa pre-
sidida pelo sr. Pe. Silvério Cardoso, seguindo-se um lanche 
convívio aberto a toda a comunidade presente. Durante o 
lanche fomos presenteados com o rufar dos bombos de Car-
apito que apesar do número reduzido de elementos, com-
pensaram pela animação que sempre dão a qualquer festa.

Para além da animação musical, a festa contou também 
com a presença da Comissão para as Comemorações dos 
500 anos do Foral de Carapito. Houve exposição e venda de 

merchandising alusivo ao Foral, como t-shirts, bonés, mal-
gas, tiaras, e chapéus. Decorreu também a venda das últimas 
rifas da 2ª série que se sortearam nessa mesma noite, tendo 
sido logo atribuídos dois dos 6 prémios a pessoas que par-
ticiparam na festa. Com esta participação, pretende-se dar a 
conhecer que se está já trabalhar para que no próximo dia 10 
de Maio de 2014 possamos fazer uma comemoração à altura 
da nossa terra que a todos tanto orgulha. 

Ficam aqui os agradecimentos aos mordomos de 2013 
nomeadamente João Pires de Andrade, José Francisco Ca-
seiro, Orlando Santos e Vasco Andrade, que com o seu tra-
balho e reconhecido esforço, fizeram com que fosse possível 
a realização de mais uma festa. Deixaram desde já delegadas 
funções para 2014 aos seguintes elementos: Rogério Baltazar, 
Fernando Jesus dos Santos, Francisco da Cruz Caseiro e Dia-
mantino dos Santos.                                                          Joana Pires

Álvaro Caseiro de Almeida

Pe. Silvério em celebração.

A assistência.

No lanche-convívio.
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FESTA DO CLUBE
Como não podia deixar de ser, mais um Verão trouxe 

mais uma festa do Clube Cultural e Recreativo de Carapito. 
Nos moldes dos anos anteriores, tornou-se, uma vez mais, 
num enorme convívio de carapitenses, emigrantes e imi-
grantes.

Sinal dos tempos, o pessoal não estica, são sempre mais 
ou menos os mesmos, cada vez com mais idade e a afluência 
decresce. A título de exemplo, há já muitos anos que não se 
viam tão poucos sócios a regularizar as suas quotas durante 
o fim de semana da festa do Clube. Fica o apelo a quem, gen-
erosamente, oferece um pouco do seu para ter o privilégio de 
ser sócio do CCRC.

Com mais ou com menos pessoal, o torneio das malhas 
é sempre o início das hostilidades. As duplas competem du-
rante toda a tarde de sábado nos Mosqueiros para a almejada 
final de Domingo. Mesmo com a descida de temperaturas 
prevista, o pessoal não desanimou e entre uma jornada das 
malhas, impôs-se sempre uma ida ao improvisado bar dos 
Mosqueiros.

À noite, o baile dos resistentes. Foi preciso ter alguma 
coragem para, depois de uns dias de canícula, enfrentar a 
fresca noite de Julho. Em comparação com anos anteriores, 
até nem foi muito mau. Pena é que, a maior parte do pessoal 
já não saiba dançar ou já não esteja para dançar.

A manhã de domingo é a manhã dos petizes. Se aos graú-

dos custa erguer da cama, os miúdos anseiam por este dia. 
Às voltas à sede do CCRC, ou bravos que se lançam ao as-
falto desde Moreira até ao Monte Calvário, foram cerca de 
trinta participantes dos 3 aos muitos anos que se dignaram 
concorrer nas provas desportivas, indício de que, não só pela 
tradição há participação. Aliás, nota-se que é também pela 
necessidade e vontade de participar nas práticas saudáveis 
do desporto, neste caso o atletismo. Além destes, cerca de 
uma dúzia de adultos fizeram pontaria à tábua do fito, um 
jogo tradicional que, por não requerer tanto esforço físico, 
apraz aos demais.

Este ano houve mais um clássico nos Mosqueiros. Os 
convidados, tardaram mas chegaram. Se de mais perto fos-
sem, mais se atrasariam, talvez, os nossos amigos do Eirado! 
Valeu para esticar as pernas, já que ninguém se aleijou! (ver 
artigo abaixo)

Posto isto, regresso ao Calvário, para a entrega dos 
troféus, também este, um momento muito aguardado pela 
juventude.

À noite, foi mais um pouco de convívio junto ao bar, 
com as primeiras notas do artista, filho do do ano anterior a 
ecoarem pelo vale de Carapito, abaixo. Poucas horas depois, 
terminavam a música e a festa. Espera-se agora pelo próximo 
ano, que se quer melhor e maior, com pompa e circunstância, 
para os carapitenses e os seus emigrantes.   José Gabriel Pires

CCRC 6 – 1 EIRADO
A festa do C.C.R. de Carapito é sinónimo de animação, 

mas também, sinónimo de provas desportivas. Este ano não 
foi excepção. Após o almoço, começaram as movimentações 
do público rumo ao campo dos Mosqueiros, onde se iria re-
alizar o tão habitual jogo de domingo.

Este ano a equipa convidada foi denominada de “Ami-
gos do Eirado” e prometia ser a reedição de um dos muitos 
dérbis realizados entre esta equipa e a equipa de Carapito há 
alguns anos atrás. Contudo, muita coisa mudou em cerca de 
10 anos.

Antigamente, os jogos Carapito – Eirado estavam sem-
pre envoltos em grande expectativa, não só pela rivalidade 
que sempre existiu entre as duas aldeias, mas também pela 
motivação e alegria de todos os jogadores em defrontar mais 
um adversário. Este ano muita coisa mudou. A equipa do 
Eirado que, sempre que defrontava Carapito, vinha bem 
apetrechada, quase sempre na sua máxima força, apareceu 
muito desfalcada, tendo de recorrer ao público presente 
nos Mosqueiros para completar a sua equipa e muito pior 
que isso, chegou com cerca duas horas de atraso, o que ir-
ritou tudo e todos. Isto porque a pessoa com quem tinha 
sido combinado o jogo, não se dignou aparecer! Outra alter-
ação que surpreendeu os Carapitenses presentes foi o facto 

da equipa do C.C.R.C. contar apenas com 10 jogadores ao 
contrário de antigamente em que apareciam sempre entre 
15 a 20 jogadores, devido à importância da data. Mas houve 
quem fizesse birra e decidisse não participar no encontro. 
Contudo, e como há males que vêm por bem, em boa hora o 
fizeram pois não haveria camisolas suficientes para todos…

O jogo teve início por volta das 18 horas e desde logo se 
ficou a perceber que seria um encontro com pouca história, 
de sentido único. A equipa de Carapito, pautada pelo seu 
maestro Luís Varandas, apoiado por vários jovens, mas tal-
entosos jogadores, começou desde cedo a tentar tomar conta 
da partida na tentativa de abrir o marcador o mais rápido 
possível e dar alguma alegria aos seus adeptos, embora pas-
sasse por vários sustos junto à sua baliza.

O festival de golos não tardou em começar e tento após 
tento, chegou-se à marca de 6, sendo que a equipa visitante 
apenas conseguiu marcar numa ocasião, colocando o resul-
tado em final em 6 a 1 para os da casa.

Não havendo muito mais a relatar sobre esta partida, res-
ta destacar a estreia de alguns jovens jogadores ao serviço do 
C.C.R.C., tais como Pedro Fernandes, Zé Marques e David 
Barranha.

Assim foi mais uma tarde de futebol em Carapito, coisa 
rara nos tempos que correm, mas que deu para manter a 
tradição. Para o ano há mais.                                 Alfredo Marques
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CENSOS 2011
Um olhar sobre o Passado e o Futuro

O censo é um estudo estatístico sobre uma população 
que permite recolher dados demográficos (número 

de pessoas), económicos e sociais. Normalmente registam-se 
a cada 10 anos. Os censos têm lugar há já milhares de anos 
por todo o mundo, sendo o primeiro registo de há aproxi-
madamente 6000 anos, realizados pelos babilónios em 3800 
a.C.. No território que hoje se conhece como Portugal, os 
primeiros registos de contagem de indivíduos datam do ano 
0, por ordem do Imperador Romano César Augusto. Já de-
pois da fundação de Portugal como nação, realizaram-se 
vários “recenseamentos”, tendo sido o primeiro efectuado no 
reinado D. Afonso III no século XIII. Em 1864 realizou-se 
em Portugal o primeiro Recenseamento Geral da população, 
regendo-se pelas orientações do Congresso Internacional de 
Estatística, que teve lugar em Bruxelas, em 1853.

Foi assim que passámos também a ter acesso a dados 
oficiais estatísticos de recenseamento em Carapito. Os últi-
mos censos realizaram-se em 2011, tendo sido divulgados 
os dados definitivos em Novembro de 2012. Focando-nos 
nos dois principais indicadores que podem ser analisados 
acerca de Carapito, o número de habitantes e o número de 
habitações, são várias as conclusões que podemos retirar. Na 
figura abaixo podemos ver a sua evolução entre 1864 e 2011.

Na verdade a análise é relativamente simples e directa. 
Sobre a população vemos dois momentos, um primeiro 
entre 1864 e 1950, em que em média, a população foi sem-
pre crescendo, e um segundo entre 1960 e 2011, em que a 
população foi sempre decrescendo. Isto traduz claramente a 

evolução de Carapito como povoação. Num primeiro perío-
do a população vai crescendo devido à necessidade de força 
de trabalho e à existência de melhores condições de vida e de 
saúde. Num segundo período a população vai decrescendo 
devido essencialmente à e/imigração, principalmente para 
o estrangeiro, mas também para vários pontos do país, em 
especial para a região da capital. De notar também que ao 
longo destes 147 anos, a média de habitantes em Carapito é 
de 551, o que indica que estamos bem abaixo da média neste 
momento.

O número de habitações por sua vez vai sempre aumen-
tando ao longo do tempo, o que é também evidente, pois in-
dica que mais famílias vão sendo constituídas. Outro ponto 
importante verifica-se essencialmente a partir dos anos 80, 
em que o número de habitações passa a ser praticamente 
metade do número de habitantes, isto é, há uma habitação 
para cada 2 habitantes, chegando ao ponto de termos quase 
tantas habitações como habitantes em 2011, isto é, 1.3 habit-
antes por habitação. Este número, talvez surpreendente, tem 
várias explicações. Em primeira análise pode indicar que 
temos famílias pequenas. No entanto a realidade será antes 
que existe um grande número de habitações não-habitadas, 
quer pelo falecimento dos seus donos, quer por pertencerem 

a emigrantes que só as ocupam sazonalmente, mas que por 
certo as quererão ocupar a tempo inteiro um dia mais tarde.

Outro dado curioso reside na relação homens/mulheres. 
Esta pode ser vista na figura seguinte. Da análise desta figu-
ra já não se identificam de forma tão clara os mesmos dois 
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períodos que para o caso do número de habitantes. Aquilo 
que vemos é que em média, o número de mulheres sempre 
foi superior ao número de homens, sendo o seu valor médio 
de homens de 264, e o de mulheres de 287. Esta tendência 
está por certo directamente ligada à mesma tendência que se 
verifica em Portugal, e devido ao facto de a esperança média 
de vida das mulheres ser superior à dos homens.

Finalmente podemos olhar para os dados dos censos 
2011 em mais detalhe, para que possamos fazer um ponto 
de situação e também tentar prever qual será a evolução. 
Na tabela abaixo podemos ver a população residente total, 
o número de homens e mulheres, mas também a população 
dividida por vários grupos etários, numa comparação entre 
os anos de 2001 e 2011.

Vimos já a análise ao detalhe acerca da evolução da popu-
lação, no geral. No entanto, se olharmos agora para a evolução 
dos grupos etários nos últimos 10 anos, aí sim, podemos ti-
rar novas conclusões. A primeira de todas e a mais evidente, 
é o decréscimo em cerca de 34% de população entre os 0 e os 
14 anos, o que indica que a natalidade tem vindo a diminuir 
muito significativamente nos últimos 10 anos. Pode ver-se 
também uma percentagem significativa de jovens entre os 15 
e os 24 anos, onde o decréscimo foi de cerca de 8% em relação 
a 2011 e, vemos que a maioria da população está em idade 
activa, isto é, entre os 25 e os 64 anos, tendo também um 
decréscimo de 12% em relação a 2001. Finalmente podemos 
notar uma percentagem de população com 65 anos ou mais 
bastante significativa, praticamente não se tendo verificado 
alterações em relação a 2001.

A partir de um 
simples gráfico como 
a pirâmide etária de 
Carapito, podemos 
concluir sobre toda a 
evolução de Carapito 
nos últimos 10 anos, 
e ver que há algumas 
relações directas.

Em primeiro lu-
gar vemos que a faixa 
etária com o menor número de habitantes é entre os 15 e os 
24 anos. Isto significa que os jovens vão procurar trabalho 

noutros locais, fazendo assim com que a natalidade diminua. 
No entanto o número de jovens entre os 0 e os 14 anos é 
ainda bastante significativo, o que indica que os casais de-
verão ter um número de filhos próximo dos 3, em média. 
Sobre a população entre os 25 e os 64 anos, vemos que é o 
dobro da de qualquer outra faixa etária, o que se explica pelo 
facto de serem pessoas que já estão fixas em Carapito, e com 
a vida organizada. Ainda assim nota-se uma diminuição de 
quase 30 pessoas entre 2001 e 2011, principalmente devido 
àquelas que se viram forçadas a procurar trabalho noutros 
locais. Na faixa etária dos 65 ou mais anos, temos um núme-
ro constante, pois estes são aqueles com risco nulo ou quase 
nulo de abandonar Carapito, aproveitando para gozar a sua 
velhice de forma pacífica e no meio dos que conhecem, mas 

também devido ao número de faleci-
mentos ser mais ou menos constante.

Os números são muito impor-
tantes, e aqui vimos que estes tra-
duzem claramente a evolução da 
população em Carapito, estando 
directamente ligada à sua evolução 
como povoação. A emigração sempre 
foi um ponto forte dos carapitenses, 
e continuá-lo-á a ser durante mui-
tos anos. De qualquer modo é im-

portante notar que a grande maioria constrói as suas casas 
em Carapito, o que indica que pretendem regressar, e viver 
também a sua reforma junto dos restantes carapitenses, mo-
mento em que por certo a população de Carapito irá aumen-
tar novamente. Desde o início dos anos 60 até ao início dos 
anos 80, vimos Carapito perder em média 70 pessoas a cada 
10 anos, ponto alto da emigração. Depois do fim dos anos 
80 ao início dos anos 2000 o decréscimo já foi menor, com 
uma média de 15 pessoas a cada 10 anos, para depois vermos 
uma nova quebra significativa de população nos anos 2000, 
com valores iguais aos anos 60 e 70, principalmente devido 
à degradação da qualidade de vida por falta de empregos e 
excesso de contribuições para o estado.

Poderíamos fazer agora a pergunta; continuando as-
sim, haveria o risco de a população em Carapito chegar a 

0? Haveria é certo, e 
ao ritmo actual isso 
deveria acontecer 
por volta de 2070. 
No entanto não me 
parece que esse risco 
seja real, e acredito 
sim que a próxima 
barra no gráfico, em 
2021, será superior 
à de 2011, onde os 

emigrantes e as políticas locais terão um papel decisivo nessa 
mesma evolução.                                Álvaro Caseiro de Almeida

www.ine.pt
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EMPRESÁRIOS DE CARAPITO
Álvaro Lourenço Caseiro

Álvaro Lourenço Caseiro, 66 anos, reformado. Enquanto 
esteve no activo disponibilizou serviços essencialmente no 
ramo da pedra.

Como é que começou a trabalhar no ramo da pedra?
Comecei a trabalhar aí por volta de 1988, e era mais de-

saterros de casas e abertura de poços. Na altura trabalhava-
se muito na agricultura, e então abriam-se poços por todo 
o lado. Principalmente aqui em Carapito abriram-se muitos 
poços, e depois começaram-se a forrar os poços em pedra, 
em vez de ser com manilhas. Como estamos numa zona de 
muita pedra, começámos a cortar pedra por aí a fora, onde 
se podia.

Comecei a trabalhar em conjunto com o meu primo, Zé 
Francisco. Fomos sócios, durante muitos anos. Tínhamos 
vários empregados, umas vezes menos, outras vezes mais, 
conforme o trabalho.

Ultimamente a agricultura começou a parar, e ao mesmo 
tempo a abertura de poços. Depois passou-se então a fazer 
muros em pedra, e casas.

Como me estava a dizer, quando começaram a cortar 
pedra, era permitido cortar em todo o lado…

Sim, no início podia-se cortar pedra essencialmente em 
todo o lado. Cortei pedra perto da Quinta do Ti Coelho, no 
Rei Moiro, também numa sorte minha no Lameirinho, pron-
to, onde se podia.

Depois restringiram os locais de corte de pedra, e teve 
que se limitar aos sítios que eram seus…

Sim, depois cortava nos sítios que eram meus, na zona 
da Fraga, e no Rei Moiro, onde tenho uma sorte, mas que 
também me proibiram de cortar lá porque exigiram que a 
pedreira fosse legalizada.

Ultimamente, passei a comprar pedra noutras pedreiras. 
Ia por exemplo à zona da Lapa com um camião, trazia um 
bloco, e depois cortava-o aqui conforme precisasse.

Então e qual é a maquinaria que sempre o acompanhou 
nesse trabalho?

Tenho uma máquina retroescavadora, um compressor, e 
vários utensílios para manusear e cortar as pedras.

E quais foram os sítios onde trabalhou?
Posso dizer que trabalhei em todas as terras do concelho 

de Aguiar da Beira, mas onde mais trabalhei foi aqui em Car-
apito. Fora do concelho também trabalhei muito em Sobral 
Pichorro, Queiriz, Casal do Monte, e várias outras terras.

Por exemplo no Sobral Pichorro, fiz lá poços, muros, e 

também três casas todas em pedra, com a ajuda de outros.
Como é que foi o serviço ao longo de todos estes anos?
Depois que desfizemos a sociedade, eu e o meu primo, 

continuei a trabalhar, eu e mais um ou dois empregados, e 
o meu filho mais velho, o Mário, e fizemos na mesma um 
pouco de tudo.

Está-me a dizer que chegou a ter dois empregados e 
mais o Mário, portanto eram 4?

Sim, chegou a ser assim. Às vezes lá contratava mais al-
guém, conforme o trabalho.

E como é que era a variação do trabalho ao longo do 
ano?

Os poços tinham que se fazer essencialmente no Verão, 
no início, quando as águas eram menos. No Verão propria-
mente dito aproveitávamos o facto de os emigrantes estarem 
cá para fazermos alguns trabalhos para eles, como compor 
umas terras e assim. Serviços em pedra, como muros ou ca-
sas, deixávamos para o Inverno.

Foi fácil para si arranjar trabalhadores que sabiam faz-
er o trabalho que precisava, e até tendo em conta que é um 
trabalho muito duro? Ou com o tempo qualquer um se 
podia adaptar ao trabalho?

Não era muito fácil, não. Embora estejamos numa zona 
de pedra, e já tivemos cá bons pedreiros, alguns nem eram 
naturais da terra, mas vieram para cá de pequenos trabalhar 
como pedreiros, e ficaram sempre a trabalhar na pedra. Aqui 
de Carapito já tivemos também bons pedreiros, que apren-
deram muito com esses que vieram de fora. Temos várias 
pessoas que trabalham em pedra, mas para dizer a verdade, 
assim daqueles grandes artistas a trabalhar a pedra, temos 
poucos. A verdade é que o pessoal gosta mais de trabalhar 
nas obras, com cimento e blocos, do que com pedra. É um 
trabalho mais leve do que o trabalho da pedra, que é bastante 
duro. Não é só a pedra que é dura.

E acha que é um serviço que é fácil de aprender?
Podemos dizer que sim. Se as pessoas tiverem vontade, 

conseguem aprender. O empregado que tinha, o Vítor, de-
senrascava-se bem, quer no corte da pedra, quer a desempe-
nar uma pedra ou outra coisa. É uma questão de ter vontade 
de aprender.

Sendo um serviço duro, as pedras pesadas, é mesmo 
necessários recorrer-se a maquinaria.

Sim, utilizámos máquinas e compressores. Antigamente 
era preciso fazer os buracos para pôr os guilhos, à mão, mas 
agora com os compressores é muito mais fácil e rápido, por 
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exemplo.

Sentiu a crise nos 
últimos anos no seu tra-
balho?

Ao longo da minha 
vida de trabalho fui sem-
pre tendo serviço para faz-
er. Havia alturas em que 
havia menos, principal-
mente no Inverno, porque 
o tempo também não aju-
dava, e havia meses até em 
que só se trabalhavam 10 
ou 15 dias. Mas foi sem-
pre havendo trabalho. Cu-
riosamente, quando me 
reformei, aos 65 anos, já 
estava mesmo a ficar sem 
trabalho. Houve uma que-
bra no trabalho, a pique, 
eu diria de 75% ou 80%.

Então, até há cerca de 
2 anos atrás nunca teve problemas de maior, nem falta de 
trabalho?

Pode dizer-se que não. Até tive alturas de recusar serviço, 
nalguns anos.

Esteve em Angola, voltou há já 38 anos, portanto ainda 
passou cá alguma da sua mocidade. Como é que vê o Cara-
pito do antes de ir, do depois de vir de Angola, e o Cara-
pito de hoje?

Posso dizer que Carapito evoluiu muito, mas muito. An-
tes de ir para Angola estive em Lisboa, e a nível do concelho, 
Carapito era uma das terras onde as pessoas mais se agar-
ravam à agricultura, mais do que em qualquer outra. Depois 
fui para Angola, quando vim já notei muita diferença em 
relação a quando tinha ido. Mas nestas últimas 4 décadas, 
essencialmente desde que voltei, foi um desenvolvimento 
muito grande, em tudo. É claro que a agricultura perdeu for-
ça, mas o desenvolvimento de Carapito, com a construção, 
por exemplo, foi muito grande.

E comparando Carapito com as outras terras por onde 
fez trabalhos, como é que vê a evolução de Carapito?

Não é por eu ser de Carapito, mas viu-se claramente que 
Carapito foi das terras que mais evoluiu. Houve muita gente 
que trabalhou, e também com a ajuda dos presidentes de Câ-
mara e Junta, que desenvolveram alguma coisa, mas ainda 
podiam ter desenvolvido mais. De todas as terras que con-
heço no concelho, não digo que tenha sido a que se desen-
volveu mais, mas está por certo nos primeiros lugares.

 Por onde é que acha que é preciso avançar agora?

Essencialmente acho que seria necessário arranjar forma 
de fixar as pessoas que se vêm forçadas a emigrar. Pois es-
sas se emigram é porque por certo têm vontade de trabalhar, 
e se tivessem aqui oportunidades, acredito que ajudariam a 
avançar a terra e o concelho. Mesmo jovens com estudos, são 
obrigados a emigrar, pois aqui não têm oportunidades. Só na 
Suíça por exemplo, pessoas com idades até aos 50 ou 60 anos, 
temos dezenas.

Acha que os recursos de Carapito têm sido devida-
mente aproveitados, ou acha que podiam ser feitos inves-
timentos noutras áreas?

Bem, a agricultura teve uma quebra há já vários anos, mas 
penso que agora talvez se possa recuperar. E só para veres a 
importância da agricultura em Carapito, em anos em que se 
vendia muita batata, eu notava logo um aumento no serviço, 
porque o agricultor também aproveitava logo para melhorar 
qualquer terreno seu quer com um muro, um poço, ou out-
ros. A agricultura deixou de dar, o serviço começou a di-
minuir.

Vemos que a economia local está completamente inter-
ligada…

É verdade.
Temos em Carapito duas escolas em funcionamento, 

um Centro de Dia, um Clube que engloba várias secções, 
como o Jornal ou o Grupo de Bombos, cafés, restaurantes, 
e muitas mais coisas. Acha que Carapito oferece qualidade 
de vida aos seus habitantes, ou ainda falta mais alguma 
coisa para que mais gente se possa fixar cá, especialmente 
os mais jovens?

Eu acho que Carapito tem e oferece qualidade de vida. 
Mas claro, quanto a fixar cá os jovens ainda não é possível. 
Faltam incentivos e apoios que façam os jovens sentir segu-
rança em possíveis investimentos. Isso não temos, e acho que 
deveríamos ter.

Há mais alguma coisa que queira acrescentar?
Não, penso que já disse tudo o que tinha a dizer.
Obrigado pelo tempo que nos disponibilizou, e espera-

mos falar consigo um dia mais tarde para nos contar as 
suas memórias.

José Gabriel Pires

Vitor Reis, o empregado de 
sempre.

As pedras...
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Obras de Requalificação da Praça

Caminhadas na Natureza 2013

Num número anterior do Caruspinus, foi dada a con-
hecer a versão de concurso do projecto de requalificação da 
Praça, assim como foi dado a saber o iminente arranque das 
obras.

É uma realidade. Após uns imprevistos relacionados, se-
gundo me constou, com a necessidade do Pelourinho ter um 
acompanhamento arqueológico (que deveria ser uma ex-
igência primária do caderno de encargos de uma obra deste 
tipo), e ultrapassadas quaisquer outras questões, eis que o 
pó, o barulho e os buracos fizeram a sua aparição na Praça, 
acompanhados de uns quantos tubos de todas as cores e uns 
artefactos de betão, espalhados um pouco por toda a parte.

Começando com a preparação da passagem das infra-
estruturas pelo solo, eis que valas se iam abrindo num dia 
e tapando no final do mesmo, evitando grandes constrangi-
mentos.

Neste momento, as máquinas já não pernoitam na Praça 
e a maior parte das tubagens jazem no subsolo, no lugar onde 
pertencem. Só um aspecto de batatal arrancado permanece, 
ocasionando uma nuvem de pó à passagem de cada carro.

Pelo que se sabe, as obras estão paradas há mais de duas 
semanas. A última coisa que foi feita foi enfiamentos de ca-
bos, num Domingo de manhã.

Verdade seja dita, toda a gente se incomoda com as obras. 
Mas não há grande volta a dar. Por certo, muitos aspectos 
poderiam e deveriam ser melhorados. Mas, nem sei muito 
bem a quem cabe a competência da liderança da obra, na 
figura do dono de obra: se Câmara Municipal ou Junta de 
Freguesia. Julgo ser a primeira, por ser a adjudicatária e pa-
gadora. Também porque, muito esporadicamente, têm sido 
avistados uns capacetes brancos a percorrer os montículos 
de terra poeirenta e batida em que se transformou a Praça 
pertencentes aos quadros da Câmara.

No entanto, as obras começaram, já se sabia que tal iria 
acontecer, as infra-estruturas – telefone e electricidade – vão 
sendo enterradas gradualmente, mas ninguém por certo, 
tem a noção em Carapito, do que aquilo vai dar. Houve uma 
reunião na Junta no ano passado, houve o tal artigo com 
uma explicação do que estava inicialmente previsto, mas, 
pouco mais se sabe. Se o chafariz já não vai para o canto no 
fim da Carreira de Cima, parece ser uma certeza, de que já 
não avança – no que supostamente iria ser uma rotunda im-
provisada, versão que ouvi num dia destes – também parece 
certo. Mas pouco mais se sabe. Fica à consideração do dono 
de obra coadjuvado pela Junta de Freguesia, de reapresentar 
o projecto final.

Eu sei, por experiência própria, que as obras são sem-
pre flexíveis durante a sua execução e sobretudo, devem 
ser ajustadas da melhor forma para proporcionar a melhor 
solução no final. Mas há uma linha condutora, do princípio, 
uma ideia geral inicial. E essa, desconhece-se.

José Gabriel Pires

Numa fresca manhã de Setembro, realizou-se mais uma 
edição das Caminhadas na Natureza em Carapito. Naquela 
que é considerada a mais difícil das caminhadas realizadas 
em todo o concelho, a participação foi inferior a outros anos, 
sendo poucos os forasteiros que participaram. No total, cer-
ca de uma centena de caminheiros percorreram os cerca de 
8 km do percurso desde a sede do CCRC, passando pelos 
Mosqueiros, desbravaram os caminhos da Fraga e Revolta, 
para parar finalmente na Lameira da Ribeira, num merecido 
piquenique oferecido pela junta de freguesia, como costume.

 Os que participaram pela primeira ou visitaram pela 
primeira vez Carapito e as suas serranias, referiram a beleza 
natural da paisagem, pese embora as novas áreas ardidas, 
que contrastam, num tom castanho alaranjado com a man-
cha verde que tenta prosperar no restante horizonte.

 Para o ano, haverá mais, esperemos nós. Mas, uma subi-

da matinal ao talefe num dia soalheiro de Outono, é sempre 
uma ocasião de praticar desporto, melhorar a saúde e desfru-
tar desde esplêndido recurso natural carapitense.

José Gabriel Pires

Aspecto da Praça.

No final da caminhada, na Lameira da Ribeira.
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Encontro de Aguiarenses em Lisboa
Com o tempo a melhorar, as temperaturas sobem, o sol 

raia de manhã até ao fim do dia, sentimos outra disposição e 
sabe sempre bem sair de casa para ir fazer um piquenique. O 
local escolhido, a Mata da Paiã, em Odivelas, local aprazível, 
espaçoso e acolhedor, tornou-se o palco deste piquenique, 
cujo propósito maior, foi mais um encontro da Casa do Con-
celho de Aguiar da Beira em Lisboa.

As condições climatéricas não foram realmente as mel-
hores. Não choveu, o que por si foi um bom começo, num 
ano em que o Inverno pareceu não querer mais acabar. 
Mas as nuvens e a temperatura amena não proporcionaram 
aquele bem-estar próprio de um piquenique domingueiro. 
Para compensar, houve necessidade de aquecer os corações 
num ambiente de agradáveis conversas, de reencontros, de 
novos conhecimentos (porque quem ali vai, conhece sempre 
alguém que nós conhecemos, mesmo sem ser aguiarense) ou 
porque ali estamos alegres e bem-dispostos por mais um en-
contro de aguiarenses.

Foi à volta do bar, dos nossos produtos regionais – chou-
riças, queijo, bolos de azeite e outros - que o autocarro que 
trouxe o Rancho Folclórico de Pena Verde levou até Lisboa 
para que, quem quisesse pudesse disfrutar dos sabores da 
nossa terra, que o encontro começou a tomar forma. Uns 
após os outros, todos foram passando por ali, à medida que 
chegavam, aglomerando-se em grupos de convivas, até que 

soou a hora do almoço e foi em volta das mesas bem fartas 
do parque de merendas que prosseguimos. Por essa hora, já 
se ouviam alguns acordes de música a convidar a desgastar 
o almoço num pezinho de dança. A estes, sucedeu a actu-
ação do Rancho Folclórico de Pena Verde e umas palavras 
do representante da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, a 
provar que, mesmo longe, os aguiarenses em Lisboa e as suas 
iniciativas têm eco no concelho e nas suas gentes.

Lá pelo meio, estava a nossa representação para a divul-
gação dos 500 anos do Foral de Carapito. Como a afluência 
não foi a mesma de anos anteriores, o impacto do nosso ex-
positor pode não ter tido a amplitude desejada. Mas, àqueles 
que passaram pelo nosso stand improvisado, a palavra foi di-
fundida e o dia da grande celebração, o 10 de Maio de 2014 
ficou gravado, nem que não tenham levado uma tijela para o 
caldo ou um boné! Mesmo assim, no meio do emaranhado 
de convivas, um grupo de carapitenses, trajados a rigor com 
camisola e boné comemorativos dos 500 anos do Foral so-
bressaiu pela unidade no mesmo propósito de divulgação do 
evento e pela boa disposição demonstrada.

Esperemos que, no próximo ano, haja mais pujança 
ainda, neste encontro que se quer uma verdadeira festa de 
conhecidos, mas sobretudo de amigos da grande família dos 
aguiarenses em Lisboa.

José Gabriel Pires

Bancas dos 500 anos do Foral e da CCAB no pick-nick.

No passado dia 7 de Julho, um grupo de amigos cara-
pitenses organizou mais um passeio de motas apelidado de 
Roda Tinto. Foram cerca de 30 motas dos 20cc aos 650cc 
que desfilaram pelas ruas de Carapito e aldeias vizinhas, com 
paragem para abastecer os motores, que como as máquinas 
não gastam assim tanto, um depósito foi mais que suficiente 
para a maioria.

O almoço foi servido nas sombras da Lameira da Ribeira, 
onde estavam mais acompanhantes. Após o repasto foram-se 
dispersando, pois o dia era de muito calor e não convidava 
a que se andasse de mota durante a tarde. Assim decorreu 
mais um passeio de motas do grupo Roda Tinto, onde reinou 
a boa disposição e o amor pelas motas, tendo ficado também 
a vontade de repetir no próximo ano.              João Manuel Vaz

Passeio de Motas, Roda Tinto
Os participantes no convívio.



A crise…
Em Portugal já houve muitas crises. Todos os dias se fala 

de crise. Parece que vai tudo de mal a pior?
Vive-se em situação muito assustadora, por causa das suas 

nefastas consequências. Vai-se dizendo que a crise caminha 
para o fim. Muitíssimo bom para todos. Que assim seja… 
Graças ao altíssimo.

No entanto, se recuarmos à época da segunda guerra 
mundial, até poderemos fazer grandes contrastes de com-
parações. Apesar de Portugal não ter entrado directamente 
nesse terrível flagelo. Os portugueses sofreram muito as 
tristes e terríveis consequências.

Estávamos na década de 40, no auge do sistema de dom-
inação e ocupação nazi – Alemanha – de vários países. O 
horror à guerra era horrendo, provocando por todo o lado 
medidas muito severas em todos os sentidos.

Em Carapito, verificaram-se muitos episódios, p. ex., ao 
entrarmos nos ribeiros(as) umas pequeninas rãs, que para 
nós miúdos, eram os alemães. Tínhamos de matá-las, porque 
em Portugal não podia haver alemães transformados em rãs 
e que faziam tanto mal ao mundo.

Havia coisas incríveis que hoje são uma fantasia ou uma 
boa brincadeira. Portugal manteve uma posição mundial 
neutral. Tudo era para economizar, porque o lema do Estado 
Novo era – produzir e poupar. Não há guerra, mas há muita 
fome. Vive-se como se pode e não como se quer. Trabalha-se, 
trabalha-se e reza-se pela paz, pedindo ao Senhor Supremo 
ajuda; só que da fome ninguém se livra.

Muitos exemplos se podem apresentar, uma criança ia de 
Carapito à terra quente – Mata, Sobral, etc, ao senhor mais 
abastado, receber um litro de azeite. Em Carapito também 
vigorava o racionamento com a caderneta de abastecimento 
familiar contemplando 250 grs/300 grs de produtos por pes-
soa.

Há 70 anos num contexto global era uma vida de grande 
miséria e sofrimento. Todos lutavam pela sua sobrevivência 
e ao mesmo tempo procurando aumentar os conhecimentos 
para uma melhoria de vida. Nós já na catequese, sabíamos 
ajudar o senhor Padre e celebrar missa em latim.

As crianças tinham de trabalhar, fosse no que fosse! Sou 
eu próprio exemplo disso. Aos 10 anos já trabalhava e bem 
longe da família – Coimbra.

Falo-vos dos que iam para fora de Carapito. Como um 
saltariquinho que saltita para todos os lados, só para viver 
melhor.

Tudo era bem diferente nos mais variados aspectos e for-
mas de vida. As famílias eram muito numerosas, com muitos 
filhos. Mas mesmo assim do muito pouco que havia, dividia-
se por todos para chegar para mais um.

As idas a pé para as placas (paragens) de Pena Verde ou 
Vila Novinha esperar as carreiras de Aguiar/Fornos, Aguiar/
Trancoso, etc. As feiras, as festas e romarias das redondezas, 

tudo fazia parte da vida, porque ela tem de tudo.
Até havia os “volframistas”, donos do oiro preto – miné-

rio – e o cornelho – que deram alegrias a ricos por um dia e 
a outros infelicidades.

Quantos passaram por estas vivências?
Também havia um grande entusiasmo para conhecer o 

futuro, sempre tão incerto. A curiosidade incidia mais nos 
jovens. Eram as mulheres ciganas – adivinhadoras, que com 
as suas “artes-mágicas” satisfaziam muitos desejos. Liam a 
“sina” na escrita invisível das mãos para saber o verdadeiro 
futuro de vida. Assim se justificavam aos clientes, recebendo 
em troco dinheiro, ou mesmo oiro que melhor era.

Nem falo do contrabando cigano, como o caso dos teci-
dos, que sem se saber como, encolhiam, fazendo rir os mais 
sisudos. É melhor não lembrar as agruras do passado, porque 
já temos muitas.

Falo da estação de caminho-de-ferro da Beira Alta – For-
nos de Algodres – Gare, a nossa estação do vai e vem. Sem-
pre desempenhou um papel importantíssimo para a Região 
e em particular para Carapito.

Até já foi premiada pelo seu valor e beleza. Fica bem 
próximo do maior rio de Portugal – o Mondego.

Descende da Serra da Estrela, lá vai ele por entre pe-
dregulhos, montes e vales até Coimbra, cidade que abastece 
de água. Só que quando chove e neva muito na Serra, ele 
chega a Coimbra muito zangado e toma o nome de Bazó-
fias, por causa dos seus rempões repentinos que provocam 
inundações e grandes estragos. De Coimbra até à Figueira 
da Foz, (cerca de 50 km), ajuda ao enriquecimento das terras 
de aluvião do Baixo Mondego. Chegando calmo e bem largo 
à cidade da Figueira da Foz, que já foi rainha das praias de 
Portugal.

Lá estão os estaleiros navais do Mondego, onde se con-
struíram muitos barcos, principalmente “bacalhoeiros”. Estes 
apoiados pelo navio hospital Gil Eanes, hoje Museu do Mar 
em Viana do Castelo. Iam para o norte da Europa, durante 
6 meses, pescar o fiel amigo do homem, o famoso bacalhau.

O estuário em frente ao forte da Santa Catarina, vai ter-
minando em Buarcos – Cabo Mondego no Mar Atlântico. 
Uma viagem maravilhosa oferecida pela Natureza.

Nos últimos tempos, está-se perante um fenómeno novo 
de vida do progresso agrícola. Cultivar em casa… Ou out-
ras formas de regressar ao cultivo da terra, para da melhor 
forma tirar proveito da terra nos meios rurais. Tudo feito 
para minimizar muitas dificuldades. É de louvar este tipo de 
iniciativas, não olhando a meios. Para já, existem bons exem-
plos coroados de êxito. Tanto nacionais como estrangeiros, 
vão pondo à prova as suas capacidades inovadoras nos mais 
variados domínios; numa luta constante de todos.

Tudo isto nos vem lembrar, mais uma vez, a célebre 
“questão da Serra do Pisco”, na década de 50. São mais de 
100 sortes pertença dos carapitenses, esperando darem os 

Lembranças VI
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melhores frutos. Diz-se que não vale a pena fazer algo, já 
que mais cedo ou mais tarde, tudo não passará de terra quei-
mada! Juntar forças de consenso e iniciativas para da mel-
hor forma valorizar o que a Natureza ofereceu, contribuindo 
para o progresso de Carapito.

Embora tardiamente, não quero deixar esquecidos os 20 
anos do Centro de Dia de Carapito. O merecimento duma 
distinção de mérito e bons serviços, é naturalmente o recon-
hecimento nobre e justo dum trabalho desenvolvido em 
todas as suas componentes. Saliente-se o trabalho do sen-
hor Padre Silvério Cardoso e de sua irmã Antónia Cardoso 
(Toninha). Tudo é feito em prol da população mais velha de 
Carapito.

A OMS (organização mundial de saúde) definiu e bem, 
por um envelhecimento activo e mostra a importância das 
pessoas com 70/80 anos. Promovendo uma mais-valia vol-
tada para uma sociedade carenciada.

Assim, a juventude despertou e está a reflectir na vel-
hice, para onde caminha. Esta grandiosidade de valores, em 

propiciar uma melhor esperança de vida, é um objectivo 
digno de registo.

Parabéns ao Centro de Dia de Carapito e seus servidores, 
jovens e adultos de Carapito, que com amor e carinho, vão 
proporcionando uma vida mais activa e feliz aos idosos.

Para terminar e num período de férias para a prática do 
turismo rural, há perguntas a fazer. Recordo o valor das plac-
as indicativas do ponto de encontro – Carapito.

Certamente que elas guardam muitas saudades e record-
ações dos seus utilizadores. Os carapitenses olham para elas 
com o merecido respeito. Porque elas são as sentinelas vigi-
lantes, sempre em alerta, a indicar a toda a gente onde está 
Carapito de Aguiar da Beira, que assenta na trempe – Guar-
da, Trancoso e Viseu.

Um apelo através do Caruspinus – Fiquem orgulhosos, a 
10 de Maio de 2014, Carapito comemora 500 anos de Foral.

Em nome de Carapito digam que as portas dos “Regalões” 
estão abertas. Bem-vindo quem vier por bem.

Luanda, Agosto de 2013, José Lopes Baltazar
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Convívios p’rós 500 Anos do Foral de Carapito
Aproximamo-nos a passos largos do ano das comemo-

rações dos 500 anos do Foral de Carapito. Temos visto um 
empenho crescente na população, o que tem sido deveras 
positivo. No entanto, também é certo que nem todos estão 
ao corrente do que se irá passar, mas esperamos que com o 
tempo isso se altere.

Para já, e como queremos trazer para as Comemorações 
o maior número de carapitenses, a Comissão Executiva está 
já a trabalhar na organização de dois eventos, um em Lis-
boa, outro na Suíça. Em Lisboa, pretende-se a realização 
de um almoço ou jantar, com todos os carapitenses resi-
dentes na capital e arredores, e que conta com a organi-
zação conjunta da Comissão e dos Amigos de Carapito. 
Este evento pretende-se que se realize no próximo dia 20 
de Outubro, no Campo Grande. De momento não temos 
mais informações, mas assim que houver dados concretos 
estes serão publicados em vários sítios, como o Facebook, 
ou a página de notícias no site dedicado às comemorações 
dos 500 anos do Foral de Carapito, e que podem ir con-
sultando em: http://500anosforalcarapito.weebly.com/notia-
cutecias.html.

Sobre o evento já Suíça já temos dados concretos, e 
pretende-se realizar um almoço convívio com todos os 
carapitenses lá residentes. Este almoço terá lugar no dia 
16 de Novembro, no restaurante ‘Lusitano’, em Renens 
– Lausanne, a partir das 13h00, e tem a organização da 
Comissão juntamente com uma sub-Comissão criada na 
Suíça. As reservas para participação no almoço podem ser 
feitas para qualquer um dos seguintes contactos, até, no 
máximo, ao dia 15 de Outubro: Alexandre Lopes – 0041 79 
613 80 58; Alfredo Marques – 0041 79 739 66 43; Carolina 
Lopes – 0041 79 761 09 94; Zé Manel Marques – 0041 79 850 

83 35; Luís Sobral – 0041 79 297 37 04; Ernesto Fernandes 
– 0041 79 562 94 48; António Baltazar – 0041 79 458 47 98; 
ou ainda para: Email: 500anoscarapito@gmail.com ou Face-
book: www.facebook.com/500anosforalcarapito.

Até ao momento foram já identificados cerca de 80 cara-
pitenses residentes na Suíça, o que contando com as respec-
tivas famílias, esperamos que este número pelo menos trip-
lique, para fazermos deste o maior almoço de carapitenses 
em terras helvéticas até à data. As moradas de cada um dos 
carapitenses estão a ser recolhidas, e todos receberão esta e 
mais informações pessoalmente. Ainda assim, caso tenham 
conhecimento de algum carapitense que não tenha sido 
contactado, façam o favor de avisar qualquer um dos mem-
bros da organização, pois todos estão convidados a partici-
par. A lista de carapitenses até agora apurados encontra-se 
também em http://500anosforalcarapito.weebly.com/notia-
cutecias.html.

Como é evidente, a realização destes dois eventos tem 
como objectivo angariar fundos para ajudar à realização das 
Comemorações no próximo ano, pelo que o seu sucesso de-
pende de cada um em particular.

Mais uma vez se deixa a nota de que vão consultando 
o site das comemorações http://500anosforalcarapito.weebly.
com, que vai sendo constantemente actualizado e procurará 
esclarecer todos quantos o visitarem.

Espera a Comissão divulgar ainda antes do final deste 
ano o programa oficial das comemorações, que se iniciará 
no dia 1 de Janeiro de 2014, contando com actividades 
mensais, até ao final de Dezembro, estando a ser preparado 
por forma a incluir todos os carapitenses e dinamizar a al-
deia no geral.                                          

Álvaro Caseiro de Almeida
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Feira das Actividades Económicas
A Feira das Actividades Económicas (FAE) do concelho 

de Aguiar da Beira decorreu este ano entre os dias 18 e 21 
de Julho. Esta feira, a maior do concelho, reúne num só es-
paço artesanato, instituições sociais, culturais e recreativas, 
promove a gastronomia, e apresenta ainda um programa de 
animação diversificado. Este ano foram os Deolinda e Ana 
Malhoa os cabeças de cartaz, mas a festa foi muito para além 
disto. Nos expositores cada freguesia pôde promover-se a 
ela mesma, e este ano, Carapito associou também a inicia-
tiva dos 500 anos do Foral à Feira, com o espaço da Junta de 
Freguesia decorado a rigor. Foi diferente, não há dúvida, e 
chamou à atenção de todos os que por lá passaram, ficando 
assim inteirados daquilo que se está a preparar em Carapito.

Outro dos pontos importantes foi no último dia, com o 
cortejo etnográfico, onde todas as freguesias do concelho 
apresentaram à sua maneira a origem do seu nome. Carapito 
fez-se representar pelo Centro de Dia, que usou a lenda do 
“caro pito” para explicar ao público a origem do nosso nome. 
Ao mesmo tempo apresentou também uma música, que can-
tou e dançou ao longo de todo o cortejo. Após todas as repre-
sentações, cada freguesia proporcionou aos seus habitantes 
e participantes um lanche convívio, num ambiente de con-
fraternização. Para o ano esperamos poder surpreender no 
cortejo, contando com a organização da Comissão dos 500 
Anos do Foral de Carapito para engrandecer o desfile e apre-
sentação.                                           Álvaro Caseiro de Almeida

Encontro Nacional JMV
A Juventude Mariana Vicentina de Carapito esteve mais 

um ano no Encontro Nacional, em Felgueiras, que se real-
izou entre os dias 21 e 25 de Agosto. Foram 5 os jovens de 
Carapito que estiveram presentes, e que viveram 4 dias em 
comunhão com jovens de todos os centros locais de Portugal. 
Este encontro é o maior e mais bem organizado, tendo por 

isso momentos de todos os tipos, desde oração, eucaristia, 
desporto, meditação, convívio… Para os jovens carapitenses, 
a opinião foi unânime; valeu a pena despender tempo para 
o encontro, e certamente será para repetir para o ano, esper-
emos, ainda com mais participantes.

Álvaro Caseiro de Almeida

Desfile de Carapito no cortejo. O lanche.

O stand da freguesia.

Os que foram pela primeira vez. Em diversão.

Depois da Eucaristia, o grupo.
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Foi nos dias 11, 12 e 13 de Agosto, principalmente, que 
o concelho de Aguiar da Beira viu parte da sua flo-

resta ser consumida pelo fogo, num incêndio que começou 
no vizinho concelho de Sátão.

Foram várias as localidades que se viram a braços com 
o fogo, desde Colherinhas, Dornelas, Cortiçada, Valverde, 
Eirado, Carapito e Pena Verde, queimando centenas de hec-
tares de floresta, mato e áreas agrícolas. Em Carapito o fogo 
apareceu em várias frentes, uma pela zona do Eirado, e outra 
pela zona do Rei Moiro, chegando às imediações do Arra-
balde, onde esteve próximo da Quinta do sr. Antoninho da 
Trindade.

Pior que isso foram os feridos que daí resultaram, após 
terem sido apanhados desprevenidos pelas chamas. E foram 
vários, o sr. Manuel Navoeiro foi a situação mais grave, ten-
do estado cerca de três semanas hospitalizado em Coimbra, 
devido a queimaduras graves e a problemas de respiração 
devido a intoxicação. O Luís Tomás esteve também inter-
nado em Coimbra cerca de três semanas, devido a queima-
duras graves. O António Baltazar teve também que receber 
tratamentos em Coimbra devido a queimaduras na cabeça, 
mais propriamente na zona do ouvido, no entanto de menor 
gravidade. O sr. António Figueiredo Tenreiro teve que se 
deslocar a Viseu para receber tratamento, e o Alexandre 
Tomás recebeu tratamento no Centro de Saúde de Aguiar da 
Beira devido a queimaduras num braço. Pelas consequências 
que teve, este incêndio foi um dos piores dos últimos anos. 
Felizmente, neste momento já todos os feridos se encontram 
em casa a recuperar. Houve ainda outros feridos em fregue-
sias próximas, que igualmente sofreram queimaduras e es-
tiveram internados em Coimbra.

O incêndio foi combatido por mais de 300 bombeiros, 
apoiados por quase 80 viaturas e também por meios aéreos. 
No entanto, e como é comum no nosso concelho, em es-

pecial em Carapito, a ajuda da população foi determinante 
para minimizar os efeitos do incêndio, não só em Carapito, 
mas também em várias outras localidades afectadas, onde os 
carapitenses ajudaram quer com ferramentas agrícolas, quer 
com o apoio de cisternas.

Num dos muitos reacendimentos que houve ao longo da 
semana em que o incêndio ocorreu, os carapitenses movi-
mentaram-se para salvaguardar habitações na Cortiçada, 
tendo ficado ferido o Ricardo da Fonseca Santos, que foi at-
ingido acidentalmente por uma pá na cabeça enquanto com-
batiam o incêndio, acabando por ter que ser suturado com 
7 pontos.

Enaltecendo ainda mais a população carapitense, é de re-
alçar o facto de terem feito turnos de vigia à floresta, para 
que caso houvesse algum reacendimento pudessem atuar de 
imediato e evitar males maiores.

Um agradecimento especial também para a população 
em geral, que contribuiu para o combate ao incêndio através 
da disponibilização de pacotes de leite e garrafões de água, 
que iam espalhando ao longo da estrada, para que os que 
estavam na frente de combate se pudessem hidratar.

Resta agora recompormo-nos e seguir em frente, dese-
jando a todos os feridos votos de rápidas melhoras, e que tão 
cedo não voltemos a passar por tamanha jornada.

De notar ainda que desde o início do ano já ardeu no 
concelho de Aguiar da Beira a área de 1913 ha (mato + pov-
oamentos florestais + áreas agrícolas). Esta área corresponde 
a 9.2% de toda a área do concelho! A área ardida divide-se, 
em termos de freguesias conforme a Carta Administrativa 
Oficial de Portugal (CAOP) 2012, da seguinte forma: Cara-
pito: 27 ha; Cortiçada: 382 ha; Dornelas: 632 ha; Eirado: 354 
ha; Pena Verde: 289 ha; Valverde: 146 ha; Sequeiros: 70 ha e 
Souto de Aguiar da Beira: 12 ha.

Álvaro Caseiro de Almeida

Incêndio de grandes proporções consome 
parte da floresta do concelho

Zona afectada no Rei Moiro. Compressor ardeu também no Rei Moiro.
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Encontra-se já à venda a terceira e última série de rifas 
para as Comemorações dos 500 Anos do Foral de Carap-
ito. Esta série, que contará com mais prémios, tem apenas 
500 números, tantos quantos os anos da comemoração, e 
será sorteada no próximo dia 25 de Dezembro, na Junta de 
Freguesia de Carapito. Pode fazer desde já a sua reserva para 
qualquer um dos contactos no site das Comemorações.

A par das rifas, a Comissão disponibiliza também 
vários artigos personalizados, desde tigelas, t-shirts, 
bonés, ímanes para o frigorífico, chapéus, e brevemente 
porta-chaves e pins. Tudo isso pode ser encontrado em: 
http://500anosforalcarapito.weebly.com/loja-online.html.

Para todos os que quiserem ter um item especial e único, 
a Comissão disponibilizará também brevemente, em edição 
limitada e numerada, um artigo feito em estanho, de forma 
manual, como o que podem ver na imagem abaixo. O seu 
preço não deverá ultrapassar os 100€, e será uma verdadeira 
peça de colecção. Faça desde já também a sua encomenda, 
para que possa embelezar ainda mais a sua casa, e principal-
mente, possa guardar para si um bocado de história.

Álvaro Caseiro de Almeida

Sobre os 500 Anos do Foral de Carapito


