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Após a eleição nas 
últimas autárquicas, 
o novo presidente da 
Junta de Freguesia, 
Filipe Pinto, deu a 
sua primeira entre-
vista ao Caruspinus.

Novo livro de Carlos 
Paixão é apresentado 
em Aguiar da Beira
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Tempo...

‘Por Um 
Carro de 
Estrume’
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Álvaro Almeida, Cidália Batista, Conceição Andrade, Luís Varandas, 
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Os colaboradores deverão enviar os seus artigos para: 

‘caruspinus@gmail.com’.
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na, http://carapito.weebly.com, onde podem fazer down-
load dos jornais e também ficar a saber ou conhecer algo 
mais sobre a nossa terra.
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De forma a permitir que o 

Caruspinus chegue ao maior número 

possível de carapitenses, este foi 

enviado no início de Março para 240 

antigos assinantes. Estes foram todos 

quantos os que tínhamos a morada 

completa, havendo ainda outros dos 

quais apenas tínhamos o nome e a 

localidade, e portanto, não faria 

sentido enviar, pois viriam de volta. 

Ainda assim, muitos deles vieram para 

trás, e outros não chegámos a saber 

ainda se foram entregues. Juntamente 

com o jornal ia uma carta onde se 

pedia que confirmassem a morada, e 

também o interesse ou não em 

continuar a receber o Caruspinus. 

Infelizmente, dos 240 jornais envia-

dos, e não contando com os que 

vieram para trás, tivemos a resposta 

de apenas cerca de 10! Como podem 

compreender, o Caruspinus não tem 

disponibilidade financeira para 

continuar a enviar o jornal para esses 

mesmos carapitenses sem que 

tenhamos a confirmação de que 

receberam o jornal e o querem 

continuar a receber, ainda que fosse 

essa a nossa vontade. Sempre disse 

desde o início que o nosso objectivo é 

que o Caruspinus chegue a todos sem 

excepção, e por isso, esperamos que 

com o tempo isso venha mesmo a 

acontecer. Esperamos também 

continuar com jornal sempre na 

mesma direcção, para que assim seja 

um projecto aberto, sem fim à vista, e 

que possa levar a todo o mundo as 

notícias de Carapito. A todos os que 

nos têm acompanhado ao longo dos 

mais de 30 anos, o nosso obrigado.
O Director

Meu caro tio

Como te recordo o sorriso

A bondade

A simplicidade

A tua frontalidade

Que saudade

Da vida que partilhaste connosco

Agradável sempre a tua visita

A tua presença

O teu saber lúcido e límpido

A tua voz profunda 

E verdadeira.

Bem-hajas

Com amizade, dos sobrinhos.Meu Tio!

ATENÇÃO
Todos os assinantes que queiram regularizar a sua assinatura, para além de 

poderem fazê-lo da forma habitual, caso achem mais fácil podem fazê-lo por 

transferência bancária para a seguinte conta (em nome de Álvaro Almeida):

NIB: 0035 0009 00010216800 39 ou IBAN: PT50 0035 0009 00010216800 39,

enviando sempre o comprovativo para o email acima, ou avisando de alguma 

forma, pois caso contrário poderei não saber quem fez a transferência!

A Avelino Gomes Lopes
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 NOTÍCIAS *** ***
Falecimentos:

A Sra. Idalina dos Prazeres faleceu em Carapito a 21 de 

Janeiro.

O Sr. Avelino Gomes Lopes, nascido em Carapito a 11 de 

Setembro de 1930, faleceu em Manique - Estoril, a 22 de 

Fevereiro.

Aos familiares de ambos os carapitenses, o Caruspinus 

endereça as mais sentidas condolências.

Faleceu no passado dia 21 de Março a Sra. Maria da 

Glória Batista. A Tia Glória era há já bastante tempo uma das 

figuras da nossa terra. Muito querida e respeitada por 

Caruspinus apresenta sentidos pêsames.todos, ficará para sempre na lembrança dos que com ela 

conviveram. Nascida em 1909, festejara em 6 de Outubro do 

ano passado os 100 anos, marca que muito poucos atingem, Doentes:
sendo de realçar, no caso dela, que os atingiu sempre com Maria Augusta Caseiro Garcia, filha da ti’ Ana do Aires, 

uma lucidez de espírito e qualidades físicas invejáveis, para a nossa conterrânea, há cinco anos que se encontra paralisa-

sua idade. Sempre alegre e divertida, óptima conversadora, da e há um ano que está acamada na companhia do seu filho 

relacionava-se bem com toda a gente, e os mais pequeni- Joaquim Caseiro Garcia, em Amadora – Lisboa. 

nos, fossem seus verdadeiros netos ou não, tinham nela O Caruspinus deseja as suas melhoras, endereçando a 

sempre uma avó disposta a um carinho, uma brincadeira, seu filho e a toda a família um abraço de amizade e solidarie-

uma moeda ou até uma notita. Não gostando de incomodar dade. (TZP)

ninguém, pagava sempre pelo dobro os favores que lhe 

Casamentos:faziam. Chegou a hora de Deus a recompensar pelas boas 

No passado dia 10 de Abril celebraram o seu matrimónio acções praticadas enquanto por cá andou.

Sérgio Caseiro, natural de Carapito, e Marisa Lestre, natural Adeus Tia Glória! Descanse na Paz do Senhor!

de Cucujães. A celebração teve lugar na vila de Cucujães. Ao Aos seus filhos Miquelina, Luciano, Fernando e 

novo casal o Caruspinus deseja as maiores felicidades.Conceição, em especial, e a todos os restantes familiares, o 

Pagaram Assinatura:
Francisco Paixão da Cruz (7.5€ + 250€ oferta); José Francisco Dias dos Santos (30€ + 5€ oferta); Eduardo José Ferreira Vaz 

(15€); Virgílio Pinto Batista (7.5€); Maria de Fátima Cruz Assis (7.5€ + 2.5€ oferta); Alexandre José da Cruz Caseiro Lopes (7.5€ 

+ 2.5€ oferta); Ana de Andrade Narciso (7.5€); Helena Caseiro Andrade (15€); Ana Maria Lopes Tomás (25€ patrocínio); Café 

‘’Ferreiro’’ (7.5€ + 2.5€ oferta); Carlos José Lopes Baltazar (7.5€); José Manuel Figueiredo Tenreiro (7.5€); Laura Caetano 

(7.5€); Luís Manuel Nascimento Santos (7.5€); José Joaquim Matos Sousa (7.5€ + 2.5€ oferta); Betina Tenreiro (7.5€ + 2.5€ 

oferta); Fernando Barranha (7.5€ + 2.5€ oferta); António Manuel Nunes Andrade (15€ + 5€ oferta); Josephine Gomes Bento 

(15€); Manuel Pereira Gomes (15€); António José Almeida Correia (7.5€ + 2.5€ oferta); Casa ‘’Terreiro de Santa Cruz’’ (7.5€); 

José Manuel Reis Caseiro (7.5€ + 2.5€ oferta); Virgílio Augusto Caseiro (7.5€ + 2.5€ oferta); José Manuel Chaves Whiteman 

(7.5€ + 2.5€ oferta); Maria de la Salete Seara Paixão (7.5€ + 12.5€ oferta); Maria dos Prazeres Almeida (15€); Rosalina Ehret 

(15€); Luís Pereira Gomes (7.5€ + 2.5€ oferta); Jorge Caseiro Figueiredo (15€); Luís António da Conceição Vaz (7.5€ + 2.5€ 

oferta), Mercês da Cruz Caseiro (7.5€ + 2.5€ oferta); Maria Silvina Narciso da Cruz Fernandes Lima (7.5€); António 

Nascimento Almeida (7.5€ + 2.5€ oferta), Francisco António Caseiro (7.5€ + 2.5€ oferta) e Emília Batista ?? (7.5€).
O Caruspinus agradece a todos os assinantes pelo seu contributo, e também pelas suas generosas ofertas.

A Tia Glória no dia em que completou 99 anos.
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Livro de Carlos Paixão apresentado Lendas de Aguiar da Beira em Banda 

Desenhadaem Aguiar da Beira

No mesmo dia foi apresentado o livro de banda desenha-Aquando da celebração dos sete anos da Biblioteca 

da Lendas de Aguiar da Beira, da autoria de Santos Costa, o Municipal de Aguiar da Beira, no passado dia 17 de Março, 

autor da Monografia de Aguiar da Beira. Este livro recria 14 foi apresentado o mais recente livro do carapitense Carlos 

lendas que foram repescadas nas nossas aldeias, entre elas Paixão: A Tartaruga Atropelada.

a Lenda da Mulher e o Dólmen de Carapito. Em todas as Trata-se de mais um livro dirigido aos mais pequenos, 

histórias aparecem os monumentos das várias localidades, mas ao qual os adultos também não ficam indiferentes. 

devidamente enquadrados nos cenários imaginados, Imagino que terá sido “trabalhado” para ser lido especial-

contados e recontados, de geração em geração. Este livro mente em voz alta. Se experimentarem vão ver como a 

estará à venda no Posto de Turismo.história ganha vida, com ritmo de canção, tal é a técnica da 

rima que se entrelaça na prosa. 

O livro conta as aventuras de uma pequena tartaruga 

com um espírito aventureiro sem medidas. Remete, 

discretamente, os mais pequenos para as questões de 

segurança e enche-nos o imaginário de ternura. De realçar 

também as ilus-

trações da auto-

ria de Carlos 

Pais que dá a cor 

necessária às 

palavras deste 

livro. Teresa Barranha

esteve bem composto durante algumas horas, mas o baile 
Festa em Honra da terminaria cedo, pois o dia seguinte era dia de trabalho para 

muitos.Padroeira
Obrigado a todos os que estiveram presentes e que 

nunca se deixe de lembrar que a nossa padroeira é e sempre 

Decorreu no passado dia 31 de Janeiro de 2010 a festa será quem nós mais devemos venerar.

em honra de Nossa Senhora da Purificação, a Padroeira de 

Carapito. Sendo ela uma figura tão importante para a nossa 

terra, com certeza deveria ser-lhe dada outra consideração 

diferente daquela que se lhe dá, no entanto, já é bom que 

seja anualmente lembrada e se comemore o seu dia.

Como já tem vindo a ser hábito, a festa da padroeira 

iniciou-se com a missa solene às duas horas da tarde. Às 

palavras do Senhor Padre Silvério seguiu-se a também 

habitual procissão pelas ruas da freguesia, com os lindíssi-

mos andores, decorados de belas flores.

Entretanto, já no culminar da noite era iniciado, no 

Clube, o baile abrilhantado pelo grupo “MC”. O recinto Cidália Batista
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O andor de N. Senhora da Purificação transportado pelas 
mordomas.



ealizou-se no passado dia 30 de Janeiro mais                         Despesa Total: 34995€
Receita Total: 36742.13€uma Assembleia Geral Ordinária do C.C.R.C., 
Disponibilidade inicial: 4862€Rcom vista à eleição dos corpos gerentes do 
Saldo Positivo Final: 6609.13€

C.C.R.C. e do Grupo de Bombos, para os próximos 2 anos. À 
As contas do ano de 2009, referentes ao Grupo de 

direcção do C.C.R.C. apresentaram-se duas listas candida-
Bombos, foram as seguintes:

tas, a Lista A, presidida pelo anterior presidente, António 
Despesa Total: 861.20€

Ferreira, e a Lista B, presidida por José Manuel Rodrigues. Na Receita Total: 620€
Assembleia, que se mostrou como uma das mais participa- Disponibilidade Inicial: 1841.40€

Saldo Positivo Final: 1600.20€das de sempre, estavam cerca de 60 sócios e simpatizantes 
Finalmente, as contas do ano de 2009, referentes ao do C.C.R.C., de entre os quais, 52 em condições de exercer o 

Jornal Caruspinus, foram as seguintes:direito de voto. A Lista A contou com 34 votos, e a lista B com 
Despesa Total: 932.04€18, mantendo-se portanto a mesma direcção em funções 
Receita Total: 1108.26€

para os próximos 2 anos. Assim, a actual direcção é compos-
Disponibilidade Inicial: 840€

ta pelos seguintes elementos: Saldo Positivo Final: 1016.22€

Direcção: As contas, depois de apresentadas, foram votadas e 
Presidente: António Ferreira

aprovadas favoravelmente por unanimidade.
Vice-Presidente: Mário Caseiro

De entre as várias propostas apresentadas pelos sócios Secretário: Bruno Silva
Tesoureiro: Alexandre Tomás do C.C.R.C., destaca-se uma actividade mais dinâmica do 

Vogal: João Vaz C.C.R.C. no que toca ao desporto, um estatuto mais partici-

pativo e uma maior diferenciação entre sócios e não sócios 
Assembleia Geral:

do C.C.R.C..Presidente: José Francisco Caseiro
Secretário: Sara Varandas Verificando-se também um reduzido número de sócios 
Tesoureiro: Pedro Almeida pagantes nos últimos anos (115 em 2009, dos 444 inscri-

tos), foi proposto pela direcção uma actualização da lista, 
Conselho Fiscal:

tendo sido aprovada a eliminação da lista todos os sócios Presidente: Álvaro Almeida
1º Vogal: Luís Varandas que tenham pelo menos cinco anos de quotas em falta. 

2º Vogal: Marta Marques Desta forma, e após a actualização da lista de sócios, serão 
3º Vogal: Cidália Batista

feitos novos cartões, já com a nova numeração. Apela-se 

assim a todos os sócios que pensem ter as quotas em falta, 
À direcção do Grupo de Bombos apresentou-se apenas 

que as actualizam logo que possível, dado que o Clube 
uma lista candidata, que foi votada e  aprovada por unani-

precisa de todos, e não quer de forma nenhuma excluir 
midade. A direcção é composta pelos seguintes elementos:

ninguém.

Havendo em todos os actos eleitorais sempre alguns 
Presidente: João Manuel Ferreira Vaz

problemas, irá também ser proposto à Assembleia Geral a 
Secretário: José Ricardo da Fonseca Santos

actualização dos estatutos e do regulamento do C.C.R.C., Tesoureiro: Luís Carlos Tenreiro Tomás
Vogal: Pedro Miguel Tenreiro Caseiro actualização essa que permitirá evitar certas situações que 

têm surgido e que por falta de legislação têm levado a 

No decurso da Assembleia Geral, houve também lugar situações desconfortáveis.

para apresentação de contas por parte do C.C.R.C., do Obrigado a todos os que estiveram presentes, e por 

Grupo de Bombos e do Jornal Caruspinus. As contas do ano fazerem com que o Clube continue sempre vivo.

de 2009 referentes ao C.C.R.C, foram as seguintes:

Assembleia Geral Ordinária do C.C.R.C.

Álvaro Almeida
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anualmente em peregrinação à Festa de São Brás dos Com o “Notícias de Vila Real” rumo a Carapito 
Montes).– “A terra mais bonita de Portugal”

Subimos. Chegados a uma das entradas do recinto da 

Festa, juntámo-nos à malta de Carapito, que nos esperava arapito, “a terra mais bonita de Portugal”, não 
com bandeira, Grupo de Bombos, caixas, acordeões e pára de surpreender os seus visitantes, mesmo 
outros instrumentos, além das mocas, construídas de fortes Cos mais regulares. É uma verdadeira caixinha de 
raízes de árvores e que, em tempos idos, já partiram surpresas, “onde só acontecem as coisas que o povo quer e 
cabeças e provocaram abundantes derrames de sangue, quando quer”, segundo um dos seus filhos mais dilectos e 
certamente por questões de alguma futilidade. Entrámos divulgadores das suas potencialidades - o Dr. Caseiro 
todos no recinto de mocas e varapaus no ar, dando vivas à Marques.
nossa malta, à terra e à Festa.No passado dia 7 de Fevereiro, rumámos mais uma vez a 

O recinto da Festa é um espaço carregado de história, Carapito e regiões circunvizinhas e ricas, do concelho de 
que ninguém sabe quando teve início. Sabe-se, isso sim, que Trancoso. Para esta visita tínhamos um objectivo pré-
cada malta de cada uma das aldeias que tomam parte na definido - a Festa de São Brás, na aldeia dos Montes. 
Festa entram no recinto com armas no ar e baixam-nas para Estamos a falar da antiga Serra do Almansor, hoje chamada 
darem três voltas à capela em silêncio. Outra vez de mocas Serra do Pisco.
no ar, música e vivas sobem até ao Senhor da Pedra, na parte Durante a viagem, os cinquenta passageiros ouviram no 

alta da encosta e des-autocarro, com muito 

cem para o ensarilhar agrado, o elucidativo 

das armas, num local trabalho de casa com 

já escolhido, indivi-que o organizador do 

dualizado por maltas, passeio e nosso guia 

e ali perto vai ter lu-nos brindou, matéria 

gar a merenda (tam-em que é mestre.
Além das referên- bém conhecida por 

cias históricas às ter- piqueta). Durante a 

ras por onde íamos piqueta, a pedido do 

passando, também Dr. Caseiro Marques, 

fomos ouvintes aten- fomos br indados 

tos das característi- com música popular 

cas únicas da Festa em acordeão, tocada 

dos Montes, que a por uma simpática 

tornam ímpar, características essas de que nunca tínhamos carapitense, que até toca com o instrumento às costas. As 

ouvido falar. palmas foram muitas! No final da Missa e da piqueta teve 
Passámos Tarouca, Granjinha, Arcos e em Leomil 

lugar a procissão e após a recolha desta, também o nosso 
parámos para uma “bica”. Nesta pequena vila, rodeada de 

grupo partiu. Desceu novamente a encosta até ao autocarro 
áreas de pastoreio do gado que dá o leite para o belo 

que nos conduziu a Carapito, onde nos esperava um 
requeijão e para o famoso queijo, admirámos o interessante 

substancial e suculento almoço, muito bem confeccionado 
e valioso monumento aos Combatentes do Ultramar e daí 

e servido por familiares do Dr. Caseiro Marques.
seguimos para o sopé da serra, inacessível a autocarros. No final do almoço-convívio ainda houve tempo para 

Desembarcámos a uns bons três quilómetros, onde recebe- uma visita à aldeia de Carapito, sempre em franco progres-

mos a primeira surpresa: Caseiro Marques brindou os so, “terra onde nada falta, nem sequer as boas estradas que 

homens com resistentes e polidos varapaus de carvalho, a servem”, primorosamente penteadas de risca ao meio!

para a nossa total integração na “malta” de Carapito. (A 

malta é um grupo de pessoas que se organiza para ir Teixeira Lage
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Na lameira reservada a Carapito, os bombos descansam juntamente com as 
mocas, enquanto se comem as merendas.



Igreja e a Regateira devem ser preservados e até reabilita-

dos, mas nunca tapados e muito menos destruídos. A Obras no Calvário
intervenção poderá ser feita, mas sempre com um projecto 

adequado e nunca ao sabor e gosto deste ou daquele. Faria 

todo o sentido que, antes de mais, fossem limpos de 
O Parque Infantil que as crianças de Carapito usufruíam 

detritos, porém não utilizando produtos químicos ou até 
dentro dos limites do terreno pertencente ao CCRC estava 

máquinas de pressão. Entre as lajes há espaços com terra 
ultrapassado, e por condições de segurança, deixou de ser 

que poderiam ser relvados ou ajardinados, mas sempre com 
utilizado. A Junta de Freguesia de Carapito está a construir 

plantas e líquenes próprios da nossa região. 
um novo parque, dentro dos parâmetros legais que 

A beleza que tinha o Penedo Rei, o Penedo e Laje da 
regulam as condições exigidas pela segurança. 

Formiga ninguém a voltará a ver e muito menos a ter. 

Quando se florestou a serra juntaram-se as pedras do castro 
Estivemos no Calvário, e pela base em betão, com 

do Vale do Castelo. Alguém duvida da riqueza turística que 
molduras e passeio circundante em granito, dá para perce-

hoje ali teríamos se tal não tivesse sido feito? Para não falar 
ber que a obra está a ser executado com perfeição. Por 

da anta da Casa da Moira que continua sem a intervenção 
certo, em breve as crianças da nossa aldeia terão mais um 

necessária.
espaço de diversão, num dos sítios mais belos de Carapito.

A autarquia, em especial 
Pensamos porém, que 

o pelouro da cultura e 
quem dirigiu os trabalhos de 

gabinete de arquitectura 
terraplanagem se excedeu. 

deverão ter uma palavra a 
Provavelmente não haveria 

dizer. No Calvário, o CCRC é 
necessidade de remover 

o dono do terreno, mas não 
tamanhos blocos graníticos 

o é dum património que é 
e, sobretudo, nunca seria 

de todos. 
desejável que estes fossem 

Qual é o lema que esco-
tapar as lajes do meio.  

lhemos para o nosso Clube?
Estamos sempre a aprender 

“Exaltando Nossas Gen-
e pouco sabemos, ou até, 

tes!” 
nunca sabemos nada!

Saibamos exaltá- las  
Sabemos, isso sim, que o 

tanto as de agora, como as de antigamente, no património 
turismo deverá ser um dos poucos meios em que devemos 

que nos legaram. Quando deparamos com belezas naturais 
apostar para desenvolver o nosso interior desertificado. 

e com outras construídas, que têm atrás de si um importan-
Não obstante continuamos a delapidar a paisagem natural, 

te património cultural sejamos prudentes.
que é a nossa principal riqueza. Senão vejamos.

Não é esta uma crítica a quem decerto não pensou nas 
Aquele aglomerado granítico, ou seja as lajes do Calvário, 

implicações que aqui formulei. Estas breves palavras 
são um património natural, mas também cultural do nosso 

pretendem sim, ser um alerta, para que tenhamos cuidado, 
povo, que jamais deveria ser destruído. Ali, tanto na Laje de 

porque muitas vezes julgamos que estamos a construir para 
Cima, como na do Meio e na do Fundo, os nossos antepassa-

a modernidade e para o progresso e, quando damos conta, 
dos secavam, malhavam e erguiam os cereais, como o 

destruímos algo que nos fará falta e nunca mais voltaremos 
centeio, o trigo e o milho, tal como as leguminosas: feijão, 

a ver nem a ter.
grão-de-bico e feijão-frade. As pessoas de mais idade 

Um abraço a todos os que desejam sempre mais e 
lembram-se de em noites de Verão, na altura das colheitas, 

melhor para a nossa terra e para as nossas gentes! Do vosso 
irem guardar os cereais, entendidos na laje, das galinhas e 

conterrâneo amigo:
de outros animais, chegando mesmo a dormir ali ao relento.

Estes locais, tal como as lajes entre o fundo da Rua da Tó-Zé Paixão
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Aspecto das lajes do Calvário devido às obras de construção do 
novo parque infantil.



ENTREVISTA AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA
Luís Filipe Almeida Nunes Pinto, 38 anos, casado, durante este mandato.

empresário. ?Também gostava de ver construídos alguns passeios, 

Senhor Presidente, o que é que o levou a candidatar-se? nalgumas das ruas onde existem condições para tal, pois 

O que me levou a apresentar a minha candidatura foi o para além da sua utilidade, dão também uma imagem mais 

facto de ter verificado que Carapito precisava de melhorar moderna à nossa freguesia.

em alguns aspectos, e que seria também preciso dar mais ?Vamos estar atentos aos caminhos rurais, e aqueles 

atenção a certas necessidades da nossa terra. Os tempos que mais necessitarem irão mesmo ser arranjados.

mudam, e as pessoas também. Juntamente com a minha ?Penso que também podemos aproveitar o local da 

equipa, vamos trabalhar para melhorar, pois só com muito Lameira da Ribeira para criar ali um espaço de lazer.

trabalho se poderá alcançar os objectivos pretendidos. Ideias não nos faltam, poderá é faltar dinheiro.

Visto que tem maioria absoluta na Assembleia de Sendo a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 

Freguesia, não terá oposição aos projectos da sua equipa. também do PSD, e face ao plano orçamental do município, 

Quais são as vossas prioridades para Carapito? que reivindicações fará o presidente da Junta para a sua 

Prioridades há muitas, mas penso que uma delas é a freguesia?

limpeza das ruas, tarefa essa que já começámos a fazer, e de Temos o apoio da Câmara Municipal, e o seu presidente 

onde saíram muitas toneladas de terra e ervas. Também sei sabe o que nós queremos. No entanto, também sabemos 

que este trabalho se torna muito dispendioso, mas noto que que tudo tem limites, e também existem outras freguesias, 

as pessoas ficam contentes quando vêem as ruas limpas. A mas estamos a contar com ele e com os seus vereadores, 

conservação da nossa escola, a iluminação das ruas e o dado que é fundamental trabalhar em equipa.

melhoramento da sua pavimentação são mais algumas das Na Assembleia Municipal estamos muito bem represen-

prioridades. Não faltam prioridades. tados com dois carapitenses que muito bem conhecem as 

Nos próximos quatro anos que projectos pensa ver fragilidades da nossa freguesia. Temos o Dr. Caseiro 

concretizados? Marques e o Prof. Carlos Paixão. Todos nós sabemos o 

Para os próximos quatro anos temos um programa que quanto gostam da sua terra, portanto, acho que existem 

depende muito da parte financeira para que possa ser todas as condições para se fazer um bom trabalho.

realizado, mas penso que com o apoio da nossa Câmara Apraz-nos salientar que, apenas eleitos há pouco 

Municipal iremos conseguir chegar lá. Mais concretamente, tempo, já demonstraram um bom princípio, ao limparem 

iremos concentrar-nos nos seguintes pontos: os recantos e ruas da povoação. Essa dinâmica será só 

? Estamos a construir um parque infantil num terreno “fogo de vista”, ou acha que daqui a três anos ainda haverá 

que o Clube nos cedeu, e que irá ter todas as condições de a mesma energia?

segurança, tal como a lei obriga, e com seguro de responsa- Energia temos que arranjar de qualquer forma. Sabemos 

bilidade civil que a Junta de Freguesia irá suportar. Já que que nunca vamos agradar a toda a gente, e às vezes para uns 

somos a aldeia do concelho com mais crianças, acho que estarem contentes outros ficarão chateados. No entanto, tal 

temos o direito e o dever de ter um espaço digno para elas como nos compete, vamos tentar ser justos com todas as 

poderem brincar. Alguém tem que pensar nas nossas pessoas.

crianças, e o nosso dever como Junta de Freguesia é apoiar e Algo mais deseja manifestar aos carapitenses?

ajudar os mais pequenos. Os carapitenses podem contar com a Junta de Freguesia 

?Iremos construir um tanque para ajuda no combate e com todos os membros da Assembleia de Freguesia, pois 

aos incêndios, aproveitando assim as nossas águas, que só unidos poderemos trabalhar bem. Para mim todas as 

pela força da gravidade lhe chegarão sem qualquer tipo de opiniões são importantes, todos nós cometemos erros, mas 

ajuda, e onde um helicóptero poderá abastecer e mais errar é humano. Temos que ser humildes, responsáveis e 

rapidamente actuar nas nossas florestas. sinceros, para que Carapito ande na linha da frente, e é aí 

?Vamos também construir umas casas de banho que quero ver o nosso Carapito.

públicas no lugar da Praça. O terreno para a sua construção Agradecemos a amabilidade das suas palavras e 

já foi adquirido, e considero esta obra de grande importân- desejamos, para o bem de Carapito, que Deus lhe dê força 

cia, pois os tempos são outros, e a mentalidade das pessoas e coragem para que possa prosseguir em conjunto com 

também. todos os elementos da Junta e Assembleia de Freguesia, 

?Começámos por plantar também algumas árvores, todos os projectos e objectivos que se propõe realizar.

cerca de setenta, mas muitas mais contamos plantar Tó-Zé Paixão
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PÁSCOA EM CARAPITO
Muito antes de ser considerada a festa da ressurreição 

de Cristo, a Páscoa anunciava o fim do Inverno e a chegada 

da Primavera. A Páscoa (do hebraico Pessach, que significa 

passagem) é normalmente considerada como a maior e a 

mais importante festa da Cristandade. Na Páscoa os cristãos 

celebram a ressurreição de Jesus Cristo depois da sua morte 

por crucificação, que teria ocorrido nesta época do ano em 

30 ou 33 da Era Comum.

Os eventos da Páscoa teriam ocorrido durante o Pessach, 

data em que os judeus comemoram a libertação e fuga do 

seu povo escravizado no Egipto.

A palavra Páscoa advém do nome em hebraico da festa 

judaica à qual a Páscoa cristã está intimamente ligada, não geralmente, um “sêder do pesach” – a refeição ritual que 

só pelo sentido simbólico de “passagem”, comum às acompanha a festividade judaica, se nos ativermos à 

celebrações pagãs (passagem do Inverno para a Primavera) cronologia proposta pelos Evangelhos sinópticos. O 

e judaicas (da escravatura no Egipto para a liberdade na Evangelho de João propõe uma cronologia distinta, ao situar 

Terra prometida), mas também pela posição da Páscoa no a morte de Cristo por altura da hecatombe dos cordeiros do 

calendário. Pessach. Assim, a última ceia teria ocorrido um pouco antes 

Depois de morrer na cruz, o corpo de Jesus Cristo foi desta mesma festividade.

colocado num sepulcro, onde ali permaneceu por três dias, A festa tradicional associa a imagem do coelho, um 

até à sua ressurreição. símbolo de fertilidade, e ovos pintados com cores brilhan-

A última ceia partilhada por Jesus Cristo e os seus tes, representando a luz solar, dados como presentes.

discípulos é narrada nos Evangelhos e é considerada, Hoje em dia, a Páscoa continua a celebrar-se em muitos 

lugares, em cada um da sua forma, mas mantém o mesmo 

sentido e os mesmos princípios.

Em Carapito a tradição mantém-se, ainda que cada vez 

com menos gente para receber Cristo ressuscitado, mas o 

espírito continua vivo, e parece querer perdurar por tempo 

indefinido.

Cada um nas suas casas, e depois alternando entre a casa 

dos familiares e amigos, todos andam numa correria de 

manhã à noite, pois todos querem receber Cristo ressuscita-

do e partilhar com os seus essa alegria.

As mesas enchem-se de comida, as casas de gente, e os 

corações de alegria. Ainda assim, o mais importante 

continua a ser Cristo, que chega a todas as casas numa cruz e 

não importando quem o transporta, é o centro das aten-

ções.

A Páscoa junta as famílias, os amigos, e juntamente com 

o tempo que a antecede, é sem dúvida a festa das festas.

Que a Páscoa continue a ser a passagem que todos 

queremos para nós e para o mundo. Álvaro Almeida
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Enquanto esperam a vez de beijar a cruz, todos se dispõem em 
volta da mesa farta.
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Em Carapito, a festa em sua honra realizou-se nos dias 23 ão Sebastião nasceu em Narbone, na França, em 
e 24 de Janeiro.256 d.C. e morreu em Roma em 286 d.C.. Foi um 

No Sábado, com o tempo que se apresentou pouco Smártir e santo cristão, morto durante a persegui-
famoso, havendo lugar a alguma chuva e ao habitual frio de ção levada a cabo pelo imperador romano Diocleciano. O 
Janeiro, estes fizeram com que o pessoal não fosse muito, seu nome deriva do grego sebastós, que significa divino, 
no entanto, a festa durou até bastante tarde.venerável (que seguia a beatitude da cidade suprema e da 

No Domingo o tempo já se apresentou bastante melhor. glória altíssima).
Assim, às duas horas da tarde, celebrou-se a habitual missa 

na Capela de S. Sebastião, saindo de seguida a procissão 

com o andor de S. Sebastião.

No geral, podemos dizer que a festa que se fez principal-

mente com os carapitenses, correu bem. Melhor seria com 

certeza se o tempo tivesse estado melhor, mas ainda assim, 

por entre o frio que se fazia sentir, pôde honrar-se o santo 

em local próprio.

Os mordomos deste ano foram:

Mário José Caseiro

Luís Manuel Morgado Santos

José RodriguesDe acordo com Actos apócrifos, atribuídos a Santo 
Estes, nomearam para lhes suceder no ano 2011, os Ambrósio de Milão, Sebastião era um soldado que se teria 

seguintes mordomos:alistado no exército romano por volta de 283 d.C. com a 
Pedro Miguel Tenreiro Caseiroúnica intenção de afirmar o coração dos cristãos, enfraque-

António Joaquim Caseiro Barranhacido diante das torturas. Era querido dos imperadores 
Casimiro CaetantoDiocleciano e Maximiliano, que o queriam sempre próximo, 

Entretanto os novos mordomos já levaram a cabo a ignorando tratar-se de um cristão e, por isso, designaram-
habitual arrematação de Domingo Gordo.no capitão da sua guarda pessoal - a Guarda Pretoriana. Por 

Os mordomos de 2010 agradecem a todos os que volta de 286, a sua conduta branda para com os prisioneiros 
estiveram presentes na festa e que de alguma forma deram cristãos levou o imperador a julgá-lo sumariamente como 
o seu contributo para que esta se possa ter realizado.traidor, tendo ordenado a sua execução por meio de flechas 

(que se tornaram símbolo constante na sua iconografia). Foi 

dado como morto e atirado no rio, porém, Sebastião não 

havia falecido. Encontrado e socorrido por Irene (Santa 

Irene), foi depois levado novamente diante de Diocleciano, 

que ordenou então que ele fosse espancado até à morte. 

Mesmo assim, ele não teria morrido. Acabou por morrer ao 

ser trespassado por uma lança.

O bárbaro método de execução de São Sebastião fez dele 

um tema recorrente na arte medieval - surgindo geralmente 

representado como um jovem amarrado a uma estaca e 

perfurado por várias setas (flechas). As três setas, uma em Para o ano nova festa se espera, e se possível sem chuva, 

pala e duas em aspa, atadas por um fio, constituem o seu pois o frio, esse é certo que será o primeiro a aparecer no S. 

símbolo heráldico. Sebastião.
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Álvaro Almeida

Festa de S. Sebastião

Na Capela, cantam-se os cânticos em 
honra de S. Sebastião.

Saída da procissão, com o andor de S. Sebastião transportado 
pelos jovens.
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António Jeremias Caseiro Marques
10 anos de saudade!

Foi há 10 anos, mais exactamente no dia 13 de Fevereiro as páginas enchiam-se de 

de 2000 que o antigo presidente do C.C.R.C. nos deixou, mensagens de saudade do 

vítima de acidente. amigo Toninho Jeremias, e são 

No dia anterior, dia de Assembleia Geral Ordinária do essas mesmas saudades que 

C.C.R.C., tinha decidido não se recandidatar ao cargo que hoje lembramos.

exercia há já alguns anos. A triste notícia que abalou as Em sua homenagem o 

gentes de Carapito, e também todos os seus conhecidos, polivalente de Carapito passou a 

causou grande pesar e consternação, e a prova disso foi a chamar-se polivalente António 

multidão que fez questão de estar presente no seu funeral, Jeremias, no entanto, é certo 

no dia 15 seguinte, em Rio de Loba. que a falta que nos faz a todos 

Agora, passados 10 anos, Carapito, e em especial os seus nós nunca poderá ser compensada de forma alguma.

familiares continuam a lembrá-lo, e a sua obra continua viva Que Deus o tenha na sua companhia e que todos aqueles 

e determinada a perdurar. que se dispõem a continuar a sua obra no Clube o tenham 

Na edição número 139 do Caruspinus, de Março de 2000, sempre como modelo e conselheiro. Álvaro Almeida

A paróquia de Santa Maria de boleado, estando o degrau térreo chapéu da gaiola. Este é, por sua vez, 

Carapito existia já em meados do parcialmente enterrado. É constituído rematado por um pináculo encimado 

século XII, altura na qual, e de acordo por coluna e remate, com arremedo de por pequena esfera, da qual sai uma 

com as Inquirições de D. Afonso III de base e de capitel. A coluna é lisa e de bandeirola de ferro forjado. 

1258, a freguesia é referida como secção octogonal, com base quadrada Vários outros pelourinhos idênticos 

pertencendo a cavaleiros (villa de e chanfrada nos ângulos, de forma a subsistem na região, destacando-se o 

Carapito est de militibus), sendo adquirir a secção do fuste. Este é de Aguiar da Beira, no mesmo conce-

servida por juízes régios. O documento rematado por um singelo capitel anelar, lho; merecem ainda menção os de 

faz ainda uma referência ao "conce- composto por um colarinho decorado Algodres, Almendra, Castelo Mendo, 

lho", sendo de supor que nessa época com pérolas entre duas estreitas Castelo Rodrigo, Moreira de Rei, 

Carapito já usufruía de privilégios molduras octogonais. Sobre este figura Muxagata, Trancoso, Marialva (este 

semelhantes aos de um município, o remate do conjunto, em gaiola de mais singelo), Alverca da Beira, 

ainda que não tivesse foral. De facto, o grandes dimensões, formada por dois Aveloso, Cedo-

concelho de Carapito foi criado por D. troncos piramidais de base oitavada vim (restaura-

Manuel, através de foral novo outorga- truncados, o de baixo invertido, e o de dos), entre ou-

do em 1514. Este foi extinto em 1836, e cima sustentado por um colunelo tros. Recebeu a 

integrado em Aguiar da Beira, do qual é central liso e por oito laterais. Os classificação de 

hoje freguesia. Conserva ainda o seu colunelos laterais assentam em mísulas Imóvel de Inte-

antigo pelourinho, levantado na decoradas com molduras anelares, e resse Público  

sequência do foral, e situado no largo são encimados por pequenos pinácu- pelo Decreto 23 

principal da aldeia, junto à igreja matriz los. Dois destes colunelos estão 122, DG 231, de 

e à sede da Junta de Freguesia. mutilados, e um outro já não existe; por 11-10-1933.

O pelourinho assenta num soco de detrás de cada um existe um espigão (in ippar.pt)

quatro degraus octogonais, de rebordo em ferro, reforçando a sustentação do 

FOTOGRAFIAS DE CARAPITO: O Pelourinho
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Álvaro Almeida



oram cerca de 150 participantes de vários pontos existentes, um de 20 km (dificuldade média) e outro de 45 

do país, que no passado dia 14 de Março, km (dificuldade média-alta).Fparticiparam no 2º Passeio de BTT – Rota do Ambos os percursos tiveram o inicio e o fim no complexo 

Cabicanca. desportivo de Aguiar da Beira, onde no final todos puderam 

Este é um evento apelidado de inovador por todos os tomar banho, lavar a bike e socializar um pouco no almoço 

participantes, pois associa à prática do BTT o conceito de convívio que se realizou no final. 

“família”, todos os participantes no BTT puderam trazer De forma a garantir a segurança, durante todo o percur-

acompanhantes (familiares, amigos, etc.) que tinham um so houve viatura de apoio, viatura de emergência médica e 

programa próprio de várias actividades desportivas, como respectiva equipa, orientação do trânsito pela GNR.

por exemplo natação livre, musculação e cardio fitness no Realizou-se durante o almoço um sorteio de material de 

ginásio municipal, ténis e aula de fitness (aeróbica, step, BTT por todos os participantes.

fitball, etc.), enquanto decorria o passeio de BTT. Com uma participação tão elevada e com algumas 
O Município de Aguiar da Beira, visando o desenvolvi-

sugestões dos participantes de forma a melhorar esta 
mento desportivo do concelho, iniciou em 2008 mais um 

organização está já a pensar-se no 3º Passeio de BTT  
projecto de promoção da actividade física, de forma a 

“Aguiar da Beira a Pedalar”.
melhorar a oferta desportiva para a população. Este 

Um dos pontos de passagem que gerou um elevado grau projecto denomina-se “Aguiar da Beira a Pedalar” e 

de curiosidade de hospitalidade foi, precisamente a aldeia consiste na realização de vários passeios de Cicloturismo e 

de Carapito que, com o apoio da Junta de Freguesia, soube BTT abertos a toda a população com o objectivo de os 

receber, em grande, todos os participantes. despertar para os benefícios do exercício físico, aliando-o à 

O ponto alto registou-se com a dura e, ao mesmo tempo, beleza natural e histórica do Concelho.

sublime, subida ao Talefe.Os participantes dividiram-se pelos dois percursos Teresa Barranha

2º PASSEIO BTT ORGANIZADO PELA CÂMARA 

PASSOU POR CARAPITO
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Esquerda: Subida para o Talefe, onde era impossível seguir-se sem ser a transportar a bicicleta à mão. Direita: Agora na descida da 
Serra do Pisco, é como se costuma dizer, todos os santos ajudam.
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Agora já por diversas vezes que vou a Carapito e nem os ÁGUA DEPLORÁVEL EM 
dentes consigo lavar com aquela água.

CARAPITO E que tipo de filtros serão usados nas captações. Um dia 

destes uma pessoa da minha família deu conta que a 

torneira da cozinha deitava pouca água. Desatarraxou a Há mais de um ano que a água em Carapito não tem mau 

torneira e encontrou uma salamandra triturada no cano. sabor, tem um sabor deplorável.

Vejo pessoas a irem abastecer-se de automóvel e com Antes era a falta de água. Agora que já tínhamos que 

carrinhos de mão detrás da Cerca, porque a que vem das chegasse, vem duma açude e a qualidade... foi-se!

Boiças, ao que parece não é tratada, graças a Deus!O paladar é de tal modo intenso que um Domingo a 

Porque é que durante o Inverno e quando há tanta água minha mãe fez canja e das dezassete pessoas à mesa, 

como este ano não tapam a porcaria que vem lá de longe? ninguém a conseguiu comer. Foi deitada toda ao lixo. Os 

Ou será porque o tratamento não é o adequado e o cloro fica outros alimentos continham um travo desconsolador, mas 

muito concentrado?enfim, os temperos encobriam o cheiro e o mau sabor, por 

Se é para termos uma água assim, em que se gastam isso e para não ficarmos em jejum o remédio foi comer a 

milhões nas captações, canalizações e bombagem, deixem-contragosto.

nos com a nossa água da Serra ou da Pipa e tapem duma vez Há tempos falei com o senhor presidente da Câmara de 

por todas a porcaria que nos querem impingir.Aguiar da Beira que me garantiu que os tratamentos eram os 

Realmente é muito mau não se ter água, mas na nossa adequados, mas que apesar disso iria averiguar a situação. 

zona em que temos, tanta e boa, dá vontade de dizer:Há meses que a água parece já quase não ter sabor, como 

Dêem-nos água de qualidade ou deixem-nos “morrer” realmente deve ser, mas de tempos a tempos volta ao 

à sede!mesmo. Tó-Zé Paixão

Depois do S. Sebastião, veio logo a seguir mais um evento Findo o almoço, deu-se uma volta a feira, beberam-se 

festivo com direito a piquenique e um passeio, que só o S. mais uns copos, e efectuou-se a tradicional volta aos 

Brás proporciona aos convivas que se desloquem até ao Montes, juntamente com o Grupo de Bombos, entoando-se 

pequeno, mas acolhedor, lugar d`Os Montes. cânticos de louvor a Carapito e ao S. Brás.

Os Bombos de Carapito rumaram aos Montes no Sábado Houve também um pequeno grupo que se dispôs a 

à noite, para fazerem a tradicional volta à aldeia. Como o frio divertir os visitantes cantando umas belas desgarradas.

era muito, não se demoraram a entrar no café onde já Mais um pedacinho passado junto dos bombos antes da 

estavam as chouriças e o bom vinho que uns e outros debandada, e volta-se ao nosso Carapito para continuar no 

traziam. Em conjunto com as concertinas e as vozes bem mesmo ritmo ensurdecedor dos bombos pelas ruas da 

afinadas, a festa ia-se fazendo e prolongou-se até horas aldeia. Para o ano haverá mais romaria e piquenique se Deus 

tardias. quiser. Viva o S. Brás, Viva Carapito.

No Domingo de manhã já com o farnel arranjado, com a 

indispensável chouriça e a empoeirada moca, lá partiram os 

carapitenses e o Grupo de Bombos para o S. Brás. À chegada 

aos Montes e já com uma enorme multidão reunida, o 

Grupo de Bombos de Carapito deu a sua entrada oficial na 

aldeiazinha para a habitual volta a esta, bem como as três 

voltas à capela em silêncio.

Depois cada um escolheu a um recatado local para 

acender uma fogueira, assar umas chouriças e comer 

sossegadamente a merenda.

O S. Brás, visto por um carapitense
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Luís Varandas

À entrada da aldeia dos Montes, o Grupo de Bombos prepara-
va a formação, seguido pelos carapitenses de moca no ar.
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copinhos de aguardente e acomodem-se lá e deixem lá o 

estrume”. “Não, ninguém bebe aguardente e queremos lá o No Meu Tempo... estrume”. “Que é dos criados?” “Os criados estão no curral”. 

Imos três ou quatro ao curral. Quando lá cheguemos já 

estavam sentados na cama. “Vá levantar e ir embora pró pé Por Um Carro de Estrume
do patrão para casa”. Lá se “alevantaram”, lá vieram. 

“Queremos o carro de estrume em Carapito”.
Um belo dia, o Ilidinho da Antela, mandou três criados 

Lá “junguiram” as vacas puseram-nas ao carro; e um veio 
“prá” Casinha Branca, no Zebro, cortar um carro de estrume. 

com o carro para Carapito e nós com os candeeiros a alumiá-
O Manel Grilo andava lá ó mato e encontrou lá os três 

lo para o carro se não tombar. Descemos pelo Peso abaixo, 
criados. Viu que eles não teriam cá nada em Carapito. 

Quelha da Pinheira, “Laja” do Escorregadoiro para Carapito. 
Tratou, e assim que eles carregaram o carro, em agarrar na 

Chegaram à entrada de Carapito, um maroto, que não se 
rédea das vacas diante e queria-as fazer virar para Carapito. 

sabe quem foi, cortou as cordas. Cheguemos à Praça, 
Eles queriam virar para a Antela. Ele agarrava nelas para 

descarregamos o carro no meio da Praça e foram meter as 
virarem para aqui. Queria ver se lhes tombava o carro. 

vacas em casa do ti’ Zé da Mariana, perto do ti’ Zé Russo; e 
Veio cá dizer que eles andavam lá a cortar mato e 

dormiram lá as vacas e o dono. Ele assim que foram lá para 
disseram-lhe: “Anda lá, que nós já lá imos ter, meia dúzia de 

casa donde estavam as vacas, um chega-lhe um paulito à 
pessoas, para lhe fazermos deixar o estrume, o mato”. Eles 

moreira de estrume e botam-lhe o fogo. Ali nos pusemos 
nunca mais iam e ele meteu-se lá ao barulho sozinho, trazia 

todos de volta da fogueira.
lá um malho. Tiraram-lhe o pé do malho. Ele queria ver se 

 Era na Primavera. Alguém esteve às janelas a conhecer-
lhes tombava o carro. Eles eram três queriam levar o carro 

nos. Conheceu-nos a quase todos, mas “inda” ficaram 
para a Antela, porque o patrão lhe tinha mandado cortar… 

alguns fora. Espetaram com aquilo em tribunal. Foram para 
Vai arrumam-lhe uma pancada num braço, partiram-lhe o 

tribunal, aquilo andou uns dois ou três anos em tribunal. Os 
braço. 

do tribunal mandaram aos que lá tinham o nome para 
Veio-se cá queixar do que tinha acontecido; e nós… esse 

pagarem uma multa. Nenhum lá quis ir.
dia foi um dia de uma Feira Nova, íamos daqui à feira. De lá já 

Vai um dia mandaram-nos ir a Trancoso, um doutor 
vínhamos todos com os copos, à noite ainda fomos para a 

chamado João Rodrigues disse: ”Dais-me cada um cinquen-
taberna do tio “Césaro”. Comecemos a pensar todos. 

ta escudos, que eu livro-vos a todos”, mas nessa altura, 
“Hemos de ir à Antela. Hemos de ir à Antela fazer cá pôr o 

como eram muitos, cuidavam que aquilo era uma brincadei-
estrume ao Ilidinho que nos foi cortar à Casinha Branca”. 

ra, ninguém quis dar nada ao doutor. Aquilo seguiu “prá” 
Ajuntámo-nos vinte e cinco homens. Uns com uma sachola, 

frente.
outros com um pau, outros com uma espingarda, fomos 

todos à Antela. No dia 5 de Julho, no tempo das ceifas, que era o tempo 

Quando íamos aí “pia” cima tudo em procissão, às nove de mais trabalho, mandaram-nos lá ir a Trancoso para 

horas da noite, diz-me o meu irmão Manuel. “Ó Ismael pagarem a multa. Não quiseram pagar a multa, responde-

espera aí que te hei-de dar um recado”, quando estávamos ram. Uma audiência, com vinte homens, porque ficaram 

lá a chegar já perto da casa, “olha que o Ilidinho é meio tolo e meia dúzia de fora, porque o que os lá pôs no processo não 

ele tem lá a espingarda. Nós imos cá na traseira, pode-nos os viu a todos, ficaram para aí cinco de fora. Foram a respon-

dar algum tiro”. “Ná, não tenhas medo”. der. O juiz, aos que tinham dez anos, foram alguns, apanha-

Chegámos lá, onde ia também um chamado António vam uma pequena coisa, quem tinha vinte apanhava mais, 

Mono que já morreu. Chegou lá agarrou numas pedras. quem tinha trinta apanhava mais. Foram lá de cinquenta, 

“Chegai-vos pa trás. Chegai-vos pa trás, que eu já lhe chegaram a apanhar dois meses de cadeia. Outros apanha-

chabaço estes vidros todos”. E “chamamosi-o” à porta. Ele ram mês e meio. Outros apanharam um mês, outros 

não se queria “alevantar”, mas depois lá se “alevantou”. apanharam quinze dias. Todos apanharam, só não apanhá-

Agarrou numa garrafa de aguardente. “Tomem lá uns mos meia dúzia deles, que fiquemos de fora. O Ismael 
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Caseiro, o António Dias, por alcunha, chamado Barroco, Luís como agora. Estava tudo derrotado. Os antepassados dele 

dos Feitais, que estava casado com a tia Maria Pichorra, e (Ilidinho), disse que tinham lá uma sorte, foi por isso que o 

mais outros vários, que não sei já quem são, que fiquemos homem lá foi, mas os daqui tentaram em dizer que aquilo 

de fora e que não apanharam nada. Os que não quiseram era tudo de Carapito. Vai ele no fim puxou por aqueles 

cumprir o tempo da cadeia todo, os pais venderam leiras. O documentos, em como os pais dele também lá tinham. Foi 

senhor Eduardo de Almeida vendeu uma leira nas Boiças ao por isso que os obrigaram a espetar com eles na cadeia. Se 

senhor Casimiro Marques, para pagar a cadeia dos filhos. dá cada um cinquenta escudos ao doutor, eram aí uns vinte, 

Apanharam cada um seu mês. A outros que estiveram lá até era um conto de réis naquela altura. Aquilo já foi para aí em 

ao fim… Esteve lá o nosso Manuel. O meu pai ia lá todos os 1940, ou assim… ainda era um dinheirito. Nem os cinquenta 

mercados a Trancoso, que também lá esteve um mês. escudos quiseram dar, cuidavam que aquilo era brincadeira, 

Era o tempo dos figos “lâmparos”. Nós tínhamos lá muito no fim estiveram lá consoante a idade, assim pagaram a 

queijo, levava-lhe queijo. Ia lá à Praça comprava-lhe um condenação.

cesto de figos, para tudo comer quantos queriam. Faziam de O Ti’ Alfredo da Fonte Nova, o pai do Zé Moira, Deus lhe 

conta, que aquilo que era uma festa, que eles lá estavam a perdoe, como era o mais velho de todos, esteve lá dois 

passar. Assim que acabaram o tempo, uns acabaram mais meses.

cedo, vieram-se embora, outros cumpriram o tempo todo 

que tinham que lá estar. Ismael Lopes Caseiro

Nessa altura não estavam as matas cheias de estrume (Entrevistado por Tó-Zé Paixão)

Cepo de Natal em 1980, no mesmo sítio onde, muitos anos antes, fora queimado o carro de estrume. Da 
esquerda para a direita: Casimiro Baltazar, Zé Vaz, Zé Vendeiro, (?), Tó-Zé P. Sobral, Zé Manel, Tó Francisco, Jorge 
Germano, Tó Ferreira, Tonía, Ismael Caseiro, Zé David, Zé do ti’Ismael, João Nunes.
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Festa em Honra de S. Pedro de Verona
30 de Abril, 1 e 2 de Maio

Dia 30  Sexta
20h00 Início dos Festejos com salva de Morteiros

21h00 – Baile com o conjunto 

Dia 1  Sábado
08h30 – Arruada pelo Grupo de Bombos

09h00 – Abertura do Concurso de Gado e Feira Anual

15h00 – Prova de Perícia Automóvel

21h00 – Baile com o conjunto 

00h00 – Fogo de artifício

Dia 2  Domingo
08h00 – Alvorada de morteiros

14h00 – Missa solene seguida de procissão

15h00 – Actuação do Rancho Infanto-Juvenil de Carapito

18h00 – Entrega dos prémios do Concurso de Gado

21h00 – Baile com o conjunto 

00h00 – Sorteio das rifas, continuação do baile     

–

–

–

– 

Contamos com a presença de todos!

BRINCO BAILE

TOLERÂNCIA ZERO

BANDA S
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