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FESTA DE S. PEDRO DE VERONA - CARAPITO

Em dia de festa, as ruas de Carapito enchem-se de gente, que até vem de
fora para a festa.

S. Pedro em

Carapito -

Bom tempo,

boa festa!
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As Nossas Queijadas
Festa do C.C.R.C.
Dias 26 e 27 de Julho

Última Página

Não há registos oficiais que confirmem

a origem das Queijadas do S. Pedro.  A sua

história faz parte da nossa história.

                Continua na página 4

EURO 2008 - Alegria ou desilusão?
A história contada por quem lá esteve.
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Colaboraram nesta edição:
Alfredo Marques; Álvaro Almeida; António Baltazar;  António Ferreira; Mário

Caseiro; Marta Marques, Sara Varandas e Teresa Barranha.

Os colaboradores deverão enviar os seus artigos para:
‘caruspinus@gmail.com’.
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Editorial
A obra continua!

Foi em Abril passado que o
Caruspinus comemorou 29 anos
de existência, se contarmos com
os números não oficiais que
saíram. Mas sem dúvida que para
nós, isso já era o Caruspinus. Para
um jornal deste tipo, é qualquer
coisa de gratificante, tanto para
todos quantos contribuíram para
que tal fosse possível, como para
todos quantos tiveram o prazer
de o ler.

Eu pessoalmente, (e penso
que todos quantos são da minha
geração), sinto-me honrado em
ter um passado tão rico, e
também agradecido pela herança
que nos vai sendo deixada, e por
tudo isso devemos procurar não
deixar que tal seja esquecido, e
tudo fazer para que seja passado
o testemunho de geração em
geração. Não o fazemos porque
nos sentimos “obrigados” a fazê-
lo, mas porque uma “obra” de
tal importância para todos os
Carapitenses, deverá sempre ter
continuidade.

Nesta edição trazemos uma
cobertura da festa de S. Pedro,
as habituais secções de notícias,
bem como diversos assuntos que
dizem respeito à nossa terra, ou
até ao nosso país. Continuamos
abertos a colaboração em
qualquer uma das secções, e
também a críticas e sugestões
por parte dos leitores.

Com a criação do Rancho
Infanto-Juvenil, a nossa terra tem
agora uma oportunidade de
envolver os jovens em novas
actividades, esperemos que
continuem o bom trabalho.

O Director

DICAS QUE DÃO JEITO

Julho - “Em Julho eu o Ceifo e o Debulho”

(Dia 1, o Sol nasce às 06:16 e o ocaso é às 21:10)

Geral: Mês de ceifa e debulha. Terminar a colheita da batata temporã e começar a
destinada a semente. Semear as hortaliças, feijão verde e alfaces para os primeiros frios
de Inverno, nabos e couves tardias, e no final do mês a cenoura, rábano, salsa e plantas
análogas. Colher alfaces, alhos, beterraba roxa, beringelas, cebolas, cenouras, couves.
As regas são de relevante importância nesta altura.
Jardim: Semear amores-perfeitos, calêndulas, bem como as plantas bienais e vivazes de
demorada germinação para transplante no Outono.

Agosto - “Em Agosto, Toda a Fruta tem Gosto”

(O Sol nasce às 06:35 e o ocaso acontece às 20:50)

Geral: Sachar e regar com frequência as hortaliças. Em estufa semear as ervilhas e feijão,
sachar e regar o milho. Mês das colheitas.
Jardim: Regar as roseiras para darem melhores flores no Outono. Mudar os amores
perfeitos e colher rosas. O gado deve ter água com abundância.

Setembro - “Em Setembro, Ardem os Montes e Secam as Fontes”
(O sol nasce às 07:03 e o ocaso é às 20:08)

Geral: Mês das vindimas. Estrumar as terras para as próximas sementeiras, reduzir as
regas. Com as primeiras chuvas plantar morangueiros. Proceder à sementeira de centeio
e cevada nas terras quentes.

António Ferreira

Continua online e em constante actualização a nossa página,
http://carapito.weebly.com, onde podem fazer download dos
jornais e também ficar a saber ou conhecer algo mais sobre a
nossa terra.
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N O T Í C I A S
Falecimentos:

Devido a um lapso

nosso, na última edição

es q u e c e m o - n o s  d e

reportar duas notícias,

que apesar de menos

boas dizem respeito a

assuntos relativos à nossa

terra. Estas têm que ver

com o falecimento de

d o i s  c o n t e r r â n e o s

nossos, em Janeiro, o Sr.

F ra n c i s c o  A u g u sto

Caseiro, de 73 anos, e em

Março,  a Srª. Prazeres

Lourenço, de 77 anos,

esposa do Sr. Abel. Desde

já pedimos desculpa pelo

e s q u e c i m e n t o .  O

Caruspinus endereça às

fa m í l i a s  e n l u t a d a s

sentidas condolências.

Nascimentos:
Não tendo ainda nascido ninguém este ano na

nossa terra, apresentamos apenas algumas

curiosidades sobre a

segunda pessoa mais

nova residente em

Carapito.

O nascimento de

Mariana Alexandra

Silva Tenreiro, a terceira filha de José e Lúcia Tenreiro

trouxe muita alegria a toda a família, e em particular

às irmãs, Ticiana e Diana.

A Mariana nasceu no dia 1 de Agosto de 2007,

‘pesando’ 3.650 kg e medindo 50 centímetros. É uma

criança um pouco irrequieta, mas isso já se deve à

idade, dado que já começa a dar os primeiros passos,

mas ainda não consegue caminhar sozinha, precisando

ainda da ajuda dos pais e das irmãs para dar uns

passeios pela casa… Como a maioria das crianças desta

idade, a Mariana já come de tudo e tem uma

preferência especial pela comida dos adultos.

A Mariana é uma criança muito simpática, alegre

e risonha e que gosta muito de brincar com as irmãs.

O Caruspinus felicita os pais, irmãs e restantes

familiares e deseja também muitas felicidades para a

vida desta pequena Carapitense, endereçando desde

já o voto de que brevemente possamos ter o prazer

de conhecer novos Carapitenses que tanta vida e

alegria trazem à nossa terra.

Relativamente às obras que têm sido feitas,

adiantamos agora que deu-se por terminada a obra

da Carvalha, assunto que relatámos na edição anterior.

Este espaço está agora muito acolhedor para quem o

visitar, visto que o fim das obras deixou a nossa

Carvalha como um Miradouro (assim já foi apelidada),

e possui uma forte vedação de madeira em toda a sua

volta bem como um piso melhor, feito de paralelos.

Deu-se também por concluído o calcetamento da rosa-

dos-ventos, nesse mesmo local.

Junto à cozinha e balneários das instalações do

clube, procedeu-se a obras de melhoramento através

do calcetamento e construção de um muro em pedra,

para melhorar e embelezar esta parte do clube.

Mário Caseiro

Marta Marques

Obras:

Calcetamento na zona envolvente da Carvalha.
Em pormenor a rosa dos ventos.
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 Existem receitas idênticas que apontam origem

conventual, no entanto, a única certeza que existe é

de que, há muito, a "fórmula mágica" atravessa gerações

e sempre com uma ligação directa aos festejos de S.

Pedro de Verona, em Abril.

Antigamente eram confeccionadas em casa e cozidas

nos fornos comunitários ou particulares, hoje, embora

ainda haja quem mantenha a tradição, tal e qual, as

padarias locais também já fabricam as queijadas, para

que todos possam matar saudades, pelo menos, uma

vez por ano.

Para quem não conhece, a iguaria de que se fala é

em pão/bolo feito de farinha, ovos e queijo fresco (de

vaca ou de ovelha).

O segredo do seu fabrico não está tanto nos

ingredientes mas mais na forma como se trabalham,

tarefa espinhosa mas compensatória!

As queijadas podem ser comidas assim mesmo, sem

acompanhamento, ou então com queijo ou barradas

com manteiga, de preferência, caseira. Para os mais

gulosos, e também porque não é um pão/bolo doce,

pode ainda ser acompanhada com mel ou marmelada,

se nos quisermos restringir aos produtos locais.

Actualmente, mantêm-se a "tradição" de se fazerem

apenas em Abril, pelo S. Pedro, era importante que a

divulgação deste produto fosse além da nossa terra

por exemplo através da sua cert i f icação.

As Nossas Queijadas

Teresa Barranha

Mário Caseiro

Agradecimento

É certo de que foram efectuadas algumas obras ao

largo da sede do CCRC, nomeadamente uns pequenos

muros de encosto bem como o calcetamento de

algumas áreas envolventes, assim sendo, e porque estas

e outras obras têm inevitáveis custos, não podemos

nem queremos deixar passar o momento sem agradecer

aos representantes da Câmara Municipal de Aguiar da

Beira pela preciosa ajuda que nos deram na realização

destas obras. Desta forma é para eles este nosso

“Obrigado e bem hajam, pela ajuda!”

Estas obras foram realizadas pelos membros da

direcção, e contaram também com a ajuda de alguns

jovens da terra, aos quais aproveito para agradecer em

nome da direcção.

A Câmara Municipal realizou também alguns

melhoramentos na freguesia, nomeadamente a

abertura de uma vala, para dar melhor escoamento à

água, junto à estrada das escolas.

A direcção do C.C.R.C.
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Convívio Escolinhas do Concelho
Realizou-se no passado dia 15 de Junho um encontro entre as escolinhas do Concelho. Este encontro contou

com um torneio de futebol que foi realizado em Dornelas, e no qual estiveram presentes quatro equipas, nas

quais uma era de Carapito, outra de Dornelas e duas de Aguiar da Beira. A equipa de Carapito esteve em grande

forma, como podemos ver pelos resultados:

Dornelas 2 - Aguiar (B) 1; Aguiar (A) 1 – Carapito 2; Dornelas 0 – Carapito 4; Aguiar (B) 0 – Aguiar (A) 2; Dornelas

0 – Aguiar (A) 2; Aguiar (B) 2 – Carapito 1; (havendo neste último jogo algumas irregularidades por parte da

equipa de Aguiar para vencer). No final do torneio a equipa de Carapito sagrou-se campeã, onde a classificação

final foi a seguinte:

1º Carapito    – 6 pontos   ;  2º Aguiar (A) – 6 pontos   ;  3º Dornelas   – 3 pontos  ;  4º Aguiar (B) – 3 pontos

Esta é mais uma das actividades que mostra que a nossa juventude está viva e quer continuar a trabalhar por

Carapito, promovendo sempre a cultura e o desporto.
António Baltazar

Teve início no dia 1 de Junho o primeiro torneio de

futebol 5 feminino organizado pelo CCRC. Este torneio

prolongou-se por três fins-de-semana seguidos e contou

com a participação de quatro equipas. Foram elas:

Carapito I, Aguiar da Beira, Soito e Carapito II.

Foram três fins-de-semana bens passados, com

bastante futebol, animação provocada pelas jogadoras

de todas as equipas, mas também pelos adeptos que

se faziam sentir nas bancadas.

A classificação final foi a seguinte:

Classificação:

     Carapito I – 9 pontos

     Soito – 6 pontos

     Aguiar – 1 ponto

     Carapito II – 1 ponto

Finais

     Carapito II – Aguiar – 5-4

     Carapito I – Soito – 7-1

No final do torneio e apesar da equipa de Carapito

I ter saído vencedora, penso que todas as equipas

saíram ganhadoras, porque apesar de terem existido

alguns arrufos entre as atletas, coisa normal entre

futebolistas, no final do torneio, o que ficou foi o

enorme convívio e amizade entre equipas, um dos

motivos da realização deste torneio... criar laços de

amizade entre os (as) jovens do nosso Concelho.

A festa do Futebol Feminino em Carapito

Sara Varandas

As equipas participantes aqui a mostra-
rem o desportivismo.
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Mais uma vez festejou-se em Carapito a festa de S.

Pedro de Verona. Pela altura do ano em que a festa se

realiza, bem sabemos que quem manda é o tempo, e

este ano, este esteve como se esperava, e permitiu que

o trabalho dos mordomos não tivesse sido em vão,

deixando-os tanto a eles como a todas as pessoas, quer

da terra quer de fora, contentes e com vontade de

festejar.

Os preparativos para esta festa, pode dizer-se que

começam logo na segunda-feira a seguir à última festa,

onde os mordomos nomeados tratam de desmontar a

barraca e arrumar todas as coisas no armazém da Junta.

Por ter a dimensão que tem, a festa necessita de

muita preparação, é preciso tratar de muita coisa, mas

o grupo de mordomos que todos os anos são nomeados

encarrega-se de preparar tudo ao longo do ano, para

que no fim de Abril, início de Maio, a festa se possa

realizar cada ano com mais vigor.

Na semana que precede o fim-de-semana da festa,

no Largo da Praça, tudo começa a tomar forma, e

enquanto que a festa deverá começar oficialmente na

sexta-feira à noite, alguns dias antes já se pode beber

lá cerveja.

Como é habitual, na sexta-feira à noite é o início dos

festejos, ora com um grupo de concertinas, ora com

um conjunto, como foi o caso deste ano. A festa pode

dizer-se que teve o seu início oficial por volta das 20h

de sexta-feira, com a salva de morteiros. Logo de

seguida, entrou em palco o conjunto musical “Kayene”,

que proporcionou um baile bastante animado, que

durou até bastante tarde.

Como não poderia deixar de ser, no sábado de manhã

o grupo de bombos fez a tradicional arruada pela

povoação, enquanto estava já aberta a tradicional feira

e concurso de gado. Este ano o espaço da feira saiu da

estrada principal na rua do Calvário para o espaço logo

ao lado da Carvalha, que com o tempo ensolarado,

permitiu que aí se pudesse situar. Este ano estava

presente um grande número de bovinos no concurso,

o que mostra que esta feira tem cada vez mais

visibilidade, não só entre os Carapitenses, mas também

entre o pessoal das terras vizinhas que já se deslocam

ali para de alguma forma tomar parte nesta feira anual.

Na feira, além dos habituais feirantes, há também

um serviço de comes e bebes ao encargo da

organização, onde se podem comer as febras assadas

ou até a entremeada, acompanhada com o sempre

bom vinho tinto, e que durou até por volta das 14h.

Pela tarde de sábado, este ano não se realizou

nenhuma das tradicionais provas de perícia junto à

quinta do Ti’ Coelho, mas sim um “show” de “freestyle”

S. Pedro de Verona 2008

A Feira de gado contou este ano com
a participação de inúmeros bovinos.

E n t r e  a s  f e b r a s  a s s a d a s  o u  a
entremeada, e o vinho tinto, assim se
deliciavam alguns dos presentes na feira.
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com Paulo Matias. Sendo esta uma actividade nova na

nossa terra, as gentes de Carapito e também doutros

lados, dirigiram-se em grande número ao Calvário, onde

em frente ao C.C.R.C., até quase à casa do sr. José

Francisco, o experiente convidado ia proporcionando

um bom espectáculo com vários tipos de motas, e até

um carro “Smart”.

À noite, como também já é habitual, a festa voltou

a ser animada, desta vez com o conjunto musical

“Tolerância Zero”, que com o tempo bom que estava,

fez com que mais uma vez a Praça se enchesse de gente

animada, e que com certeza também animou os

mordomos.

No domingo de manhã, a seguir à alvorada, o povo

de Carapito, pôde assistir à arruada pela Fanfarra dos

Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, que

percorreu as principais ruas. Infelizmente, por algum

motivo, o público não correspondeu muito à iniciativa,

encontrando-se em muitos locais, a fanfarra a tocar

completamente sozinha, sem ninguém para a ver.

À hora habitual, realizou-se a missa solene em honra

de S. Pedro de Verona, seguida da procissão pelas ruas

habituais, e por volta das 16h30 entrou “em palco” o

Rancho Infanto-Juvenil de Carapito, que ali demonstrou

que os ensaios nos meses anteriores tinham valido a

pena, deliciando todos quantos se encontravam na

Praça para assim poderem ver aquilo que os nossos

jovens e graúdos são capazes de fazer. Esta foi uma

actuação que com certeza agradou a todos, e esperamos

que a seguir a esta, outras se lhe sigam, e que a ideia

perdure.

Mais para o fim da tarde, procedeu-se à entrega dos

prémios do concurso de gado, logo seguido pelo baile

com o grupo “Banda S”. Mais uma vez a festa foi

animada, e na Praça, miúdos e graúdos dançavam

naquela que é sem dúvida a festa dos Carapitenses.

Este ano tudo correu bem, o tempo ajudou, e o

público participou, premiando assim os mordomos pelo

ano de trabalho que tiveram para que a festa se pudesse

realizar o melhor possível. Para o ano novo grupo

entrará “em cena”, e com certeza também fará o melhor

possível, para que o S. Pedro continue a ser lembrado

ainda nos dias de hoje! Álvaro Almeida

Paulo Matias numas das suas artimanhas,
enquanto que o animado público aplaude.

A fanfarra dos B.V. de Celorico a desfilar
em frente ao C.C.R.C.

O Rancho em plena actuação com a
praça encantada a vê-los dançar.
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Euro 2008 : A Festa do
Futebol!!!

Quatro anos passaram após a “tragédia grega” que

assolou o Estádio da Luz na final do Euro 2004

organizado por Portugal, e que tornou a surpreendente

Grécia campeã europeia.

Em 2008 a organização conjunta da Suíça e da

Áustria, prometia fazer

reviver os bons momentos

passados em anos anterio-

res, em torno da selecção

portuguesa, tendo em conta

a excelente equipa, de

classe mundial, orientada

pelo “Felipão”, na qual se

destaca Cristiano Ronaldo,

considerado por muitos

amantes de futebol, o

melhor do mundo.

Após o estágio realizado

em Viseu, merecedor de

muitas critícas dos adeptos

portugueses que acompa-

nharam e apoiaram a

equipa portuguesa ao longo

de uma semana, pela apatia demonstrada por toda a

comitiva e após uma vitória pouco brilhante sobre a

formação da Geórgia, eis que surge o dia da partida

para terras helvéticas.

Na Suíça à espera dos «tugas», estava o Hotel Beau

Rivage em Neuchâtel. Uma unidade hoteleira de 5

estrelas, que no entender dos responsáveis da

Federação Portuguesa de Futebol reuniu as condições

necessárias para acolher a nossa equipa e proporcionar-

lhe uma boa estadia ao longo de toda a participação

portuguesa no Euro 2008.

Neste excelente hotel trabalham alguns portugueses,

entre eles uma Carapitense, Lena Caseiro e o seu marido

Tiago, que de certo tiveram a possibilidade de ver os

jogadores portugueses e quem sabe privar com eles.

Quantos adeptos e até jornalistas não gostariam de

estar no seu lugar!

A partida da comitiva portuguesa para a Suíça foi

envolta em muita euforia, contudo o melhor estava

guardado para a chegada.

O apoio dos emigrantes

portugueses na Suíça

começou a ser sentido no

interior do aeroporto de

Genève, onde algumas

centenas de pessoas

aguardavam os jogadores

nacionais com gritos e

ovações de encorajamento,

fazendo com que estes se

sentissem em Portugal.

Nunca a Suíça tinha

assis-tido a uma recepção

deste género envolvendo

uma equipa de futebol.

As movimentações das

gentes portuguesas ao longo do dia faziam antever

uma festa de contornos gigantescos.

Com os craques portugueses a percorrer os primeiros

quilómetros da autoestrada que liga Genève a

Neuchâtel, eis que surge o grande momento do dia.

Cerca de milhar e meio de motards lusos, com a devida

autorização da polícia, invadem a autoestrada e fazem

a escolta ao autocarro português ao longo de todo o

percurso. Os sinais de apoio eram visiveis um pouco
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Alfredo
Marques

por toda a Suíça. Todos os locais serviam para tentar

obter uma recordação da passagem dos jogadores

portugueses. Pontes, bermas, separadores centrais da

autoestrada, estações de serviço, havia gente em todo

o lado. Uns de máquina fotográfica ou de filmar, outros

com simples cachecóis e bandeiras, mas todos com o

mesmo objectivo: dar as boas vindas à selecção nacional

portuguesa.

A chegada do autocarro ao Hotel Beau Rivage, levou

a multidão que o aguardava à loucura. O ponto máximo

da noite aconteceu quando os jogadores do alto do

exterior do hotel acenaram à multidão como forma de

agradecimento pela enorme e fantástica recepção e

por todo o apoio que sentiram à sua chegada.

Durante a primeira fase do torneio, Portugal

apresentou um futebol de bom nível (excluindo o jogo

com a Suíça), jogando sempre com muita alegria e

garra. Assim era de adivinhar a passagem da equipa

lusa aos quartos-de-final, o que se verificou logo após

o segundo jogo frente à República Checa. Do terceiro

jogo, que nos colocou frente-a-frente com a equipa

helvética, o melhor mesmo é não tecer qualquer

comentário.

Nos quartos-de-final, saiu-nos na rifa a equipa alemã.

Uma equipa de grande talento e recheada de bons

jogadores, mas que até ao momento não tinha

conseguido pôr em prática o seu melhor futebol, tendo

passado à segunda fase do europeu em segundo lugar

do grupo, sendo ultrapassada pela Croácia.

O fervor em torno do jogo Portugal – Alemanha era

imenso, tendo em conta que a equipa “tuga” tinha sido

derrotada pelos alemães no Mundial de 2006. Era

esperado o dia da desforra.

Entre os adeptos portugueses a confiança era total.

Desta vez Portugal tinha de ganhar a partida, mas para

que tal acontecesse, era preciso demonstrá-lo em

campo, uma vez que o apoio não vence jogos, apenas

ajuda.

Triste sina a nossa! Uma vez mais os alemães levaram

a melhor. Não fosse o Paulo Ferreira esquecer-se que

tinha de marcar o Schweinsteiger, não fosse o Ricardo

ter fechado os olhos ao ver o Ballack pela frente, e a

história teria sido outra.

O resultado de 3 a 2 a favor da Alemanha, expulsou-

nos do Euro 2008, transformando o sonho de ver

Portugal campeão europeu, num terrível pesadelo.

Uma coisa é certa, para os jogadores a diferença entre

ganhar o europeu e ficar pelos quartos-de-final, foi

“apenas” uns milhares de euros na conta pessoal de

cada um deles. Contudo, a eliminação teve as suas

vantagens: ir de férias mais cedo que o previsto e o

Scolari ganhou tempo para poder viajar até Inglaterra,

para conhecer o país e começcar a preparar a nova

época do Chelsea, clube para o qual se transferiu no

decorrer do europeu.

Final da história, final do artigo. Para consolo de

alguns, a Espanha é a nova campeã europeia de futebol,

batendo na final a Alemanha com um golo solitário de

“El Niño” Fernando Torres.

Parabéns aos espanhóis por terem conseguido fazer

aquilo que os portugueses não fizeram: anular por

completo a equipa alemã, dando-lhe uma verdadeira

lição de futebol.

Contudo, e

c o m o  o

futebol não

p á r a ,  e m

2010 há mais

na África do

Sul!!!
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Cap. I - A Vindima
(Continuação)

No dia seguinte por volta das 6 da manhã Nelson e

Lídia levantam-se e tratam logo de ir acomodar o vivo.

Tendo já deixado tudo mais ou menos alinhavado,

Lídia vai então levantar Tiago e Daniel que resmungavam

sempre que a mãe os ia acordar.

- Vá, vamos lá que daqui a pouco o vosso pai vem

aí - dizía-lhes Lídia.

Eles lá se levantaram, vestindo a mesma roupa que

no dia anterior. Cada um só tinha dois pares de calças,

um para os dias de fazer e outro para os Domingos,

que era quando a mãe lhes

lavava as calças da semana

e as cosia, porque quase

sempre estavam rotas

nalgum sítio.

O pai aparece então para

os vir buscar, tendo já lá fora

as vacas ao carro e em cima

os cestos e os caldeiros para

depois apanharem os cachos. Tiago e Daniel sobem

para cima do carro e agarra-se cada um a seu estadulho.

O pai toca as vacas e estas lá começam a puxar o carro.

Ao ouvir a algazarra vira-se para trás e diz-lhes:

- Vamos lá ver se vamos quietos aí de cima!

Eles sentam-se e assim seguem durante todo o

caminho.

O Tónio, o Casmiro e a Celeste já estavam à espera

à porta das casas deles e sentam-se na parte de trás

do carro e seguem então viagem em direcção à vinha

que não ficava muito longe.

Chegados lá, saltam todos do carro e começam a

descarregar os cestos e os caldeiros ali ao lado. Nelson

tira as vacas do carro e prende-as ali a uma árvore onde

havia umas ervitas para elas comerem.

Pegam então cada um em seu caldeiro e dividem-

se para cada um dos lados da fila de videiras.

Nelson diz então para os filhos:

- Vá, pegais nos cestos e indeji-os pondo pela vinha

acima e depois indes despejando os nossos caldeiros

nos cestos conforme nós os vamos enchendo!

Começaram então a vindima e caldeiro atrás de

caldeiro os cestos lá se iam enchendo.

Por volta das nove e meia chegam Lídia e Inês com

a cesta da piqueta.

Então Nelson diz para os ajudantes:

- Vá, vamos lá comer uma bucha.

Lídia tinha posto a mesa em

cima do carro das vacas e todos

se acercam dela. Lídia diz então

para Nelson:

- Incerta lá a choiriça e corta

também umas tiras de presunto.

Entretanto Tiago e Daniel

começam logo a comer uns

figos secos e Lídia diz para Inês:

- Deita lá vinho ó teu pai e ó resto das pessoas!

Inês pega nos copos e põe-os em cima da mesa à

frente de cada um e vai deitando vinho em redor da

mesa. Pousa o garrafão e deita também sumo para os

irmãos e para ela.

Comem pão centeio com chouriça ou presunto e

depois de comida a piqueta voltam às videiras para

continuarem a cortar os cachos com as tesouras.

Lídia e Inês metem o que sobrou da piqueta na cesta,

deixam o garrafão e o sumo à sombra de umas giestas

e regressam a casa para começarem a fazer o almoço.

Passado um bocado, Nelson vendo que os caldeiros

estavam a encher e não despejavam, diz para os filhos:
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- Atão como é? Fez-vos mal a piqueta ou bobesténs

sumo de mais? Não vendes que os caldeiros estão

cheios? Toca a despejar, de qui’é que estais à espera?

Tiago e Daniel lá continuaram a dura tarefa e de vez

em quando deitavam a mão aos braços que lhes doíam

de tanto despejar caldeiros.

No caminho para casa, Lídia ía falando com Inês.

- Vês, os teus irmãos já trabalham bem! Andam

todos os dias a trabalhar c’o teu pai e um dia mais

tarde sabem trabalhar para governarem as famílias

deles. Tu também tens que aprender a fazer comida e

tratar da casa, que é para depois quando te casares

saberes desenrascar-te.

- Eu sei mãe! Eu vou aprender a fazer tudo e depois

vou cuidar da minha casa como você faz!

Chegadas a casa, tiram a comida da cesta e tratam

logo de começar a preparar o almoço. Lídia mete um

tacho com água ao lume e diz a Inês para ir buscar

umas couves à horta. Lídia vai tratando do almoço

enquanto Inês lhe vai chegando o que a mãe lhe pede

e vai vendo como ela faz as coisas.

Por volta do meio-dia têm o almoço pronto,

embrulham o tacho numa toalha e metem-no numa

cesta maior, juntamente com os pratos e tudo o resto.

Lídia mete a cesta na carroça e vão as duas mais uma

vez em direcção à vinha. Ao chegarem, estendem umas

folhas de jornal em cima do carro das vacas e depois

uma toalha onde põem a mesa. Nelson e os restantes

continuam a trabalhar até que Lídia os chame. Posta a

mesa, deixam o trabalho e acercam-se dela.

Tirando a comida, sentam-se em cima dumas pedras

a comer. Lídia tira também um prato para si e outro

para Inês, mas fica em pé a comer, não seja preciso

alguma coisa.

Comem e bebem descansados e depois de

terminarem, deixam os pratos em cima da mesa e ficam

mais um bocado a descansar, enquanto Lídia e Inês

arrumam tudo e guardam os restos para depois

deitarem ao Fiel lá em casa.

Voltam então ao trabalho e Lídia e Inês regressam

a casa para arrumarem a cozinha e tratarem das vacas.

Lídia faz a ordenha e depois vai levar o leite ao tio Zé

Maria. Inês fica a deitar milho às galinhas e também

umas cascas de batatas e outras coisas.

Quando a mãe vem, arrumam a casa, tratam da

roupa do pai e dos irmãos para vestirem no Domingo

e arranjam uma merenda para depois Lídia ir ter à

vinha. Então diz-lhe Lídia:

- Vá, eu vou lá ter com eles, e tu ficas aqui a tomar

conta da vaca que está p’ra parir. Se vires que ela

começa a berrar muito vais a correr chamar-nos.

- Está bem mãe - responde-lhe Inês.

Lídia sai então de casa e vai então em direcção à

vinha. Ao chegar lá, deixa a seira em cima do carro das

vacas, pega num caldeiro e começa também a apanhar

cachos, aumentando assim o trabalho de Tiago e Daniel

a despejar os caldeiros nos cestos.

Continua no próximo número

Álvaro Almeida
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FESTA DO CCRC: 26 e 27 DE JULHO - CARAPITO

Sábado - Dia 26

15h00 - Torneio de Malhas
17h00 - Futebol Feminino

18h00 - Futebol Emigrantes Residentes
19h00 - Final do Torneio dos Regalões

21h00 - Grandioso Baile com o conjunto AS Band

Domingo - Dia 27

08h30 - Alvorada com o Grupo de Bombos de Carapito
09h30 - Início das Provas Desportivas

15h00 - Actuação do Rancho Infanto-Juvenil de Carapito
16h00 - Futebol: CCRC vs Amigos da Guarda

19h00 - Entrega dos Prémios
21h00 - Baile com Kayene

00h00 - Grandioso Sorteio do CCRC

PROGRAMA


