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11 crianças fizeram a Profissão de Fé

Entrevista com António 
Lopes Baltazar

Um homem com uma vida multifacetada
Futura Praia Fluvial de Carapito está em fase

de adjudicação

Caseiro Marques apresentou o seu 10.º livro



DOENTES/ACIDENTADOS
Na Suíça, a Sra. Sandra 

Santos foi operada a um joelho. Encon-
tra-se em recuperação.

O Rafael Tenreiro partiu um braço e, 
depois de já estar recuperado, magoou-
se num ombro. Encontra-se em recupe-
ração.

A Sra. Edite Batista teve uma pneu-
monia, encontrando-se já recuperada.

A Sra Paula Baltazar teve que receber 
tratamentos devido a dores na coluna.

O Sr. Fernando Cardoso tem tido 
problemas nos intestinos, encontrando-
se ainda a realizar quimioterapia.

A Sra. Ana da Ascensão foi transpor-
tada pelo INEM ao hospital, depois de 
uma queda no seu quintal. Encontra-se 
em recuperação.

A Sra. Alcina Dias também foi trans-
portada ao hospital pelo INEM depois de 
uma queda, encontrando-se em recu-
peração.

O Sr. António do Espírito Santo ma-
goou-se numa perna enquanto trabalha-
va, tendo que ser suturado com alguns 
pontos. Encontra-se em recuperação.

A Sra. Isabel da Cruz foi operada a 
uma mão. Encontra-se em recuperação.

O Paulo Domingos cortou-se num 
dedo, tendo que ser suturado com al-
guns pontos.

O Marcelo Pinto queimou-se num 
braço, encontrando-se em recuperação.

A Sra. Cristina Pires cortou-se em 

dois dedos enquanto trabalhava, tendo 
que ser assistida.

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

FALECIMENTOS
Faleceu em Viseu, 

no dia 3 de maio, a 
professora Ema Sarai-
va, aos 93 anos.

Em Carapito, fale-
ceu no dia 1 de julho 
o Sr. José Augusto 
Marques, aos 95 anos.

O Caruspinus deixa 
sentidas condolências às famílias enluta-
das.

CASAMENTOS
Celebraram matrimónio na Igreja Pa-

roquial de Carapito os seguintes casais:
— no dia 8 de junho, Marisa Alexan-

dra Caetano e Tiago Júlio, natural de Rio 
de Mel;

— no dia 6 de julho, Joana da Fon-
seca Santos e Ricardo Marques, natural 
de Algodres;

— no dia 13 de julho, Jorge Vaz e Lili-
ana Sousa, ambos naturais de Carapito.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades aos novos casais.

Envie-nos as suas notícias para o 
email caruspinus@gmail.com ou para 
https://www.facebook.com/caruspinus/.

EDITORIAL

No passado mês de março, o Municí-
pio de Fornos de Algodres lançou, com o 
apoio do Fundo Ambiental, no âmbito da 
Estratégia Nacional de Educação Ambi-
ental 2020, uma loja online de produtos 
locais. O projeto intitulado “O Bom Sa-
bor da Serra” tem como objetivo levar os 
produtos locais daquele concelho dire-
tamente de Fornos de Algodres para o 
mundo.

Aqui está uma ideia extremamente in-
teressante e a ter em conta e que, por 
isso, merece o seu destaque.

Muitas vezes procuramos formas de 
atrair turistas e de tornar o nosso conce-
lho mais atrativo. No entanto há também 
o outro lado, que pode significar levar o 
nosso concelho até aos turistas que pro-
curamos. Foi precisamente aquilo que foi 
feito com este projeto.

A iniciativa merece ainda destaque 
noutro sentido, também ele extrema-
mente importante: a gestão das enco-
mendas na plataforma online é da res-
ponsabilidade de cada produtor, pelo 
que, todos os valores transacionados 
revertem para eles mesmos.

Claro está que sem publicidade e 
marketing é muito difícil alcançar bons 
resultados. Mas, também aqui, o projeto 
apostou forte e, não só foi divulgado em 
vários jornais e revistas de tiragem na-
cional, como foi feita uma aposta signifi-
cativa na sua divulgação um pouco por 
todo o país, como, por exemplo, nos 
expositores das principais autoestradas.

Quanto ao real impacto na econo-
mia do concelho e nas vendas de cada 
produtor em si, só eles o poderão dizer, 
apesar de ser preciso bastante mais tem-
po para que um projeto como este possa 
demonstrar todo o seu potencial. Tendo 
ainda a vantagem de poder, a qualquer 
momento, receber uma nova aposta na 
promoção, esta só será limitada pelos 
recursos que nela se queiram e possam 
apostar. 

Queijo, enchidos variados, mel, azeite, 
pão e vinho são alguns dos produtos que 
por lá por encontrar.

www.obomsabordaserra.pt, uma ide-
ia a ter em conta.

O Diretor
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Crianças da EB1 de Carapito recriaram as 
profissões de outros tempos

EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO

Na sequência do projeto da CIM Viseu Dão 
Lafões — No Palco com o Gaspar e a Maria —, a Escola Básica 
de Carapito foi desafiada a criar um projeto baseado na dinâmi-
ca económica e social da comunidade local.

As professoras Teresinha Nunes e Paula Gonçalves, com a 
ajuda preciosa da Helena Tenreiro, deitaram mãos à obra e com 
o auxílio dos utentes do Centro Social e Paroquial de Carapito e 
do livro Carapito – História de um Povo, recriaram várias profis-
sões que marcaram o passado rico da freguesia.

Os atores de palmo e meio subiram ao palco do Auditório 
Municipal, em Aguiar da Beira, onde, de uma forma exemplar, 
elevaram o nome de Carapito, com os trajes e músicas de ou-
tros tempos.

No final, ficou a vontade de repetir este momento mágico em 
Carapito para que todos possam assistir a esta lição de História 

pela mão dos mais pequeninos. Tudo faremos para que isso 
aconteça brevemente.

Esta representação foi inserida nas comemorações do 
Município de Aguiar da Beira do Dia Mundial da Criança, que 
começaram no Centro Histórico num ambiente medieval.

Teresa Barranha
COLABORADORA

Dia da Criança em Carapito

Como já é hábito, o Clube Cultural e Recreativo de Carapito 
assinalou o Dia Mundial da Criança com uma tarde recheada de 
brincadeira no Calvário.

No domingo, no final da missa, os mais novos correram ao 
polidesportivo onde já os esperava o insuflável e um sem-núme-
ro de brincadeiras.

Entre caras pintadas, espadas feitas de balões e muita boa 
disposição, os mais velhos não perderam a oportunidade e, 
também como já faz parte da animação, todos saltaram à corda, 
jogaram à pele e deitaram o pião.

Neste encontro de gerações trocam-se experiências, recor-
dam-se outros tempos e constata-se ainda que alguns jogos já 
se estão a perder no tempo. Já são poucos os que sabem con-
tar os pontos no jogo da pele e menos ainda os que conseguem 
por o pião a rodar.

Mesmo assim, valem estas iniciativas para que nem tudo es-
queça e deixe vir ao decima a criança que fomos e a criança que 
somos, sempre que queremos.

No final da festa houve lanche partilhado e muitos rostos fe-
lizes.

Um convívio que cruza gerações na hora de brincar



Decorreu, no dia 5 de julho, o passeio dos seniores do Cen-
tro Social e Paroquial de Carapito, cujo transporte foi oferecido 
pela Junta de Freguesia de Carapito. 

Este ano fomos ao Minho, com a primeira paragem a acon-
tecer no Monte da Penha, em Guimarães, onde almoçámos e 
fomos visitar o Santuário da Senhora da Penha. Seguimos para 
o Santuário do Sameiro, em Braga, tendo terminado com a visita 
ao Santuário de Santa Luzia em Viana do Castelo.

No dia 26 de junho realizou-se a festa de encerra-
mento da atividade “Seniores em Atividade”.
Este ano decorreu na freguesia de Penaverde, tendo participado 
cerca de 200 seniores de todo o concelho.
Fez-se uma caminhada com pequenas paragens, onde cada 
freguesia cantava uma música alegórica à mesma. Continuaram 
as atividades com coreografias dos professores da ginástica sé-
nior. Seguiu-se o almoço e por último o baile.
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Sete alunos do Agrupamento de Escolas
participaram no Concurso Nacional de Leitura

A 13.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decor-
reu entre o dia 3 de outubro de 2018 e o dia 25 de maio de 
2019, dia da grande final, em Braga.

O Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca 
foi um dos participantes do concurso, com sete alunos sob a 
coordenação da professora Cristina Maltez.

Os participantes tiveram que ler as obras que lhes foram in-
dicadas, de acordo com o seu nível e, depois, realizaram uma 
prova escrita que serviu de seleção para a segunda fase, com a 
realização de uma prova oral.

Apesar de nenhum dos alunos aguiarenses ter passado à 
fase final, foi com grande agrado que registaram a participação 
no concurso, no qual prometeram voltar a participar no próximo 
ano letivo.

Representaram o Agrupamento:
1.º Ciclo/4.º Ano — Maria Patrocínio e João Gouveia
2.º Ciclo/5.º Ano — Tomás Pires e Bernardo Dias
3.º Ciclo/7.º e 8.º Anos — Jéssica Genésio e Eva Melo
Secundário/12.º Ano — Alexandra Pacheco

O objetivo central do Concurso Nacional de Leitura é estimu-
lar o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão 
leitora. A iniciativa tem como destinatários alunos dos 1.º, 2.º e 
3.º ciclos do ensino básico e alunos do ensino secundário.

Cabe ao Plano Nacional de Leitura 2027 (PNL2027) a ini-
ciativa e o desenvolvimento do CNL, ao longo de quatro fases 
consecutivas: Fase Escolar; Fase Municipal, Fase Intermunicipal 
e Fase Nacional.

Encerramento da ginástica sénior decorreu em 
Penaverde

Patrícia Rodrigues
COLABORADORA

O Centro Social e Paroquial de Carapito este ano 
visitou o Minho
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António Francisco Caseiro Marques apresentou o seu novo 
livro — Da Minha Janela Vejo… — no passado dia 27 de junho, 
no salão nobre do Centro Cultural Regional de Vila Real.

O livro é composto por um conjunto de textos nos quais o 
autor escreve sobre as paisagens que ele observa e que de-
screveu durante um ano, nas quatro estações do ano e em qua-
tro momentos diferentes do dia, respectivamente, de manhã, ao 
meio dia, à tarde e à noite. Em cada uma deles descreve as 
paisagens físicas e também interiores das serras do Alvão e do 
Marão, da sua fauna e flora e principalmente das suas gentes, 
que ao longo dos séculos foram construindo estas paisagens e 
as aldeias onde se abrigam.

A apresentação, que contou com a presença de mais de se-
tenta pessoas, esteve a cargo do Dr. Ribeiro Aires, pessoa bem 

conhecida dos carapitenses pelos trabalhos que já apresentou 
em Carapito, em diversas ocasiões.
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Encerramento do ano escolar em Carapito

No final de mais um ano escolar festejaram-se, 
em grande, as conquistas dos mais pequenos e, para cumprir a 
tradição, realizou-se a já batizada “Festa das Carvalhas”. 

Foi mais um almoço-convívio com todos os alunos do Jardim 
de Infância e do Primeiro Ciclo, acompanhados pelos pais, pro-
fessores e convidados.

Esta confraternização acontece todos os anos com o pa-
trocínio da Junta de Freguesia e o contributo das mães, na parte 
das sobremesas. 

No próximo ano escolar, o Jardim de Infância vai contar com 
20 crianças e a Escola Primária com 14.

Teresa Barranha
COLABORADORA

11 crianças fizeram a Profissão de Fé
Aconteceu, aquando de mais uma festa do Sagrado Coração 

de Jesus, a Profissão de Fé de 11 meninos e meninas, duas das 
quais da freguesia vizinha do Eirado.

A cerimónia decorreu em clima de festa, animada pelo coro 

infantil, devidamente preparado para o efeito.
No final houve o habitual lanche oferecido a todos os pre-

sentes pela Irmandade do Sagrado Coração de Jesus.

Caseiro Marques tem novo livro — “Da Minha 
Janela Vejo…” é a sua 10.ª obra
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ANTÓNIO LOPES BALTAZAR
Um carapitense com um vida multifacetada

ENTREVISTA

PRIMEIRA PARTE

António Lopes Baltazar nasceu em 
Carapito em 6 de fevereiro de 1936. Em 
1961, devido à guerra colonial, foi para 
Angola, onde esteve durante 20 anos. 
Hoje em dia, apesar dos seus 83 anos, 
ainda se mantém muito ativo, não só 
profissionalmente como na sua atividade 
ligada ao associativismo. Apresentamos 
nesta edição uma entrevista a este cara-

pitense que tem tido uma vida multifacetada.
Senhor António, vamos então começar pelo princípio da 

história. Como é que foram a sua infância e juventude em 
Carapito?

Nasci em Carapito em 1936, já lá vão 83 anos, e fui o último 
num conjunto de 10 filhos que a minha mãe deu à luz, sendo 5 
rapazes e 5 raparigas, onde só os rapazes sobreviveram. Viven-
do numa quinta, de que os meus pais eram rendeiros, afastada 
da povoação, o isolamento era quase total. As minhas compan-
hias eram as ovelhas, as cabras, as vacas e as pitas, e os meus 
brinquedos os cordeiros, os cabritos, os vitelos e os pitos. Até 
entrar para a escola, só ia à vila, como se chamava ao aglom-
erado central da povoação, para ir à missa.

A minha infância foi muito influenciada pela coexistência da 
2.ª Guerra Mundial, que acrescentou imensas dificuldades às 
agruras do ambiente totalmente rural em que se vivia em Carap-
ito. Felizmente a exploração da quinta garantia-nos a satisfação 
das necessidades básicas. Pão, batatas e feijões havia sempre, 
o resto era quando calhava.  

Como era Carapito nos anos 40 e 50?
Como já disse, nessa época, a quase totalidade das famílias 

trabalhava e vivia do campo e a maior parte eram famílias muito 
numerosas e pobres. O trabalho do campo, quase totalmente 
manual, era bem árduo e duro e, para quem trabalhava para 
outros, bem mal pago. Como exemplo, ainda me lembro de os 
trabalhadores, a trabalhar do nascer ao pôr do sol, mesmo no 
verão, ganharem, por dia, os homens 5 escudos e as mulheres 
25 tostões. O trabalho era tão intenso e o horário tão alargado 
que ninguém tinha tempo para se preocupar com a ocupação 
dos tempos livres. Os domingos eram sempre bem-vindos e 
eram mesmo dias de descanso. A missa, para quase todos, os 
bailaricos ou os jogos da pela para os rapazes e raparigas, e as 
tabernas para os mais idosos, serviam para amenizar a agrura 
da semana.

Era muito difícil a vida em Carapito na época de 40/50.Como 
já disse, a 2.ª Guerra Mundial provocou situações muito gravo-
sas. As senhas ou cadernetas de racionamento existiram mes-
mo. Um representante duma família com 7/10 pessoas, ia e vin-

ha a pé a Aguiar da Beira e tinha direito a comprar, por exemplo, 
um quilo de arroz ou um quilo de açúcar, para um mês inteiro.

Podia referir outras situações anedóticas, difíceis de acred-
itar nos dias de hoje, mas, se me pergunta como era a vida 
nos anos 40, a título de exemplo, vou lembrar só 2. Primeira: 
muita gente tinha que pedir lume emprestado porque não havia 
fósforos nem isqueiros para acender a fogueira, por causa da 
guerra. Segunda: os rastos grossos de madeira dos tamancos 
eram reforçados com brochas em ferro por baixo e protetores, 
também de ferro, à frente e atrás, para não se desgastarem;  as 
meias utilizadas eram o feno seco traçado miúdo, quase moído. 
Bons tempos!

E quanto aos estudos?
Comecei a primeira classe com 7 anos. Naquele tempo, a 

frequência da escola era irregular pois, para muitos dos pais, o 
trabalho estava em primeiro lugar. Felizmente eu tive a sorte de 
ter um pai já bem instruído para a época e que decidiu que en-
quanto houvesse escola e trabalhos de casa não havia trabalhos 
para ninguém.

Gostei de andar na escola. Para mim foi fácil e não me lem-
bro de alguma vez ter sido castigado por não saber ou por mau 
comportamento. No fim da 2.ª classe estava ao nível dos da 
4.ª e isso sim foi penoso para mim, pois, quando o professor 
Paixão fazia perguntas aos da 4.ª e eles erravam, chamava-me a 
responder e para envergonhar os mais adiantados, após a min-
ha resposta certa, mandava-me dar-lhes palmatoadas. Como 
eles eram maiores, eu tinha medo deles, que fora da escola se 
vingavam, e dava-lhes com a palmatória de mansinho, mas aí o 
professor pegava ele na tal menina dos 5 olhos, como também 
se chamava a palmatória, e explicava nas minhas mãos como se 
devia utilizar tal instrumento.

Essa faceta de ser bom aluno trouxe-me também uma fun-
ção que provavelmente veio a ser determinante para a nova 
fase da minha vida. Para os alunos em ano de exame, terceira e 
quarta classes, no último período havia aulas extra em casa dos 
professores, das 6 horas da manhã às 8 e das 5 às 7 da tarde. 
Acontecia que a missa, na hora de verão, era às seis da man-
hã, e, quando não havia quem ajudasse, o padre pedia sempre 
um menino da escola para cumprir essa tarefa. Como eu não 
precisava de aulas extra, era sempre o escolhido. Começou aí 
a minha iniciação no latim, pois, nessa altura, ainda as missas 
eram ditas totalmente em latim.

Este ciclo primário fechou com o exame da 4.ª classe efetu-
ado em Aguiar da Beira e com o resultado final de aprovado com 
distinção, mantendo a tradição de todos os irmãos mais velhos.

Mas também frequentou o seminário.
Feita a 4.ª classe, era preciso decidir o que viria a seguir. 

Atendendo ao ambiente familiar, totalmente ligado ao trabalho 
rural, sem um mínimo de hipótese financeira para continuar os 

Alferes em 1959.
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estudos, o destino previsível era o trabalho do campo, nome-
adamente a guarda das ovelhas, como acontecia com a quase 
totalidade dos miúdos que acabavam a escola primária. No en-
tanto, as pessoas mais influentes da terra, nomeadamente o 
professor e o pároco, eram de opinião que era uma pena que 
aquele miúdo, que fora o melhor aluno de todo o concelho, se 
perdesse a guardar ovelhas. E, nessa hora, abriu-se uma luz ao 
fundo do túnel e apareceu um anjo amigo que mudou o rumo 
da minha vida.

O meu irmão Carlos, que tinha ido trabalhar para Coimbra 
um ano ou dois antes, assumiu na totalidade os encargos com a 
continuidade dos estudos. Como a hipótese do seminário era a 
mais barata e eu até já estava ligado à igreja e tinha umas luzes 
de latim, o meu destino imediato ficou traçado.

Com os meus onze anos segui para o chamado Seminário 
Menor, em Fornos de Algodres, onde me mantive durante 5 
anos. O contacto com a família era feito simplesmente pela cor-
respondência postal e amenizado com as férias do Natal e da 
Páscoa. Para os mais novos terem a verdadeira noção das di-
ficuldades da vida naquela altura, digo só que, para vir a Cara-
pito nas férias, as viagens, nos primeiros anos, eram feitas a pé, 
pois ainda não havia carreira. O meu pai ia a pé ter comigo a 
Fornos e regressávamos os dois da mesma forma.

Terminado o 5.º ano, mudei para o Seminário Maior, em Vi-
seu, onde me mantive por 3 anos e completei o chamado curso 
de filosofia.

E por é que não concluiu os estudos no seminário?
Enquanto frequentei o seminário, fui sempre bom aluno, bem 

acima da média, e sempre muito bem comportadinho, mas nas 
férias grandes, antes de se iniciar o chamado curso de teologia, 
entre o Seminário, o pároco e eu próprio, chegámos à conclusão 
de que a vocação não era consistente e abandonei.

O que é que se seguiu?
Apesar da mágoa que sentiu com a minha saída, o meu 

irmão Carlos não me abandonou e levou-me para Coimbra, para 
continuar os estudos, o que não foi fácil, pois tive que voltar ao 
princípio e iniciar o percurso liceal, visto que o Seminário, para 
me passar a certidão de habilitações, exigia que fosse pago o 
valor da mensalidade máxima em vigor respeitante aos oito anos 
em que lá andei. O meu irmão ainda pôs a hipótese de pedir 

dinheiro emprestado para resolver a situação, mas acabámos 
por optar pela solução mais barata e lá tive que “entrar” para o 
1.º ano do liceu, com dezanove anos de idade, com todas as 
implicações que isso acarretava. Uma delas teve que ver com a 
minha situação militar, pois nesse ano tive que ir à inspeção e as 
minhas habilitações literárias oficiais eram a 4.ª classe. Pedi para 
ficar esperado, com o pretexto de que queria fazer o serviço 
militar, mas como oficial.

Foi aceite o pedido e no ano seguinte, quando voltei à in-
speção, já ia com os exames todos feitos e matrícula na Facul-
dade de Direito.

Como foram esses primeiros anos em Coimbra?
Quando cheguei a Coimbra, só tinha duas preocupações: 

trabalhar e estudar muito. Para aliviar a carga que o meu irmão 
estava a suportar comigo, conseguimos arranjar o que seria o 
meu primeiro emprego, o exemplo perfeito do trabalhador es-
tudante. Ingressei no Colégio S. Pedro como prefeito (diferente 
de perfeito). Presidia aos salões de estudo, ajudava os alunos 
nas dificuldades escolares, presidia às refeições e zelava pela 
disciplina nas atividades extracurriculares. Quando o trabalho o 
permitia, assistia a algumas aulas das matérias não contempla-
das na formação do Seminário, como foi, por exemplo, o caso 
do Alemão, que fazia parte do currículo do 7.º ano para quem 
quisesse seguir Direito. O colégio dava-me comida e dormida e 
pagava-me 100 escudos por mês. Continuei lá, mesmo depois 
de ter ingressado na Faculdade de Direito, onde me matriculei 
como aluno não regular, não sendo obrigado a ir às aulas em-
bora o pudesse fazer sempre que quisesse.

E porque é que não acabou o curso de Direito?
Fundamentalmente porque entendi que, podendo ir cumprir 

o serviço militar como oficial, com razoável remuneração, e, ten-
do já mais de 20 anos, não era correto continuar a ser um peso 
no orçamento do meu irmão, situação que se mantinha há mais 
de 10 anos. Por isso resolvi requerer a convocação para iniciar 
o serviço militar, interrompendo o curso, embora sempre com a 
ideia de mais cedo ou mais tarde, o retomar.

Como foi o serviço militar?
Fui convocado para me apresentar na Escola Prática de In-

fantaria, em Mafra, em 30 de setembro de 1958, onde estive du-
rante 6 meses a frequentar o curso de oficiais milicianos, como 

Equipa de futebol do Seminário de Viseu. Numa digressão do Orfeão Académico da Universidade.
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cadete. Findo o curso, querendo manter a ligação a Coimbra e 
a hipótese da retoma do curso, escolhi como 1.ª opção o Regi-
mento de Infantaria 12, nessa cidade, e a colocação, em feverei-
ro de 1959, como aspirante a oficial miliciano, não foi difícil, uma 
vez que fui o 1.º classificado do curso, na minha especialidade.

Findo o prazo do serviço obrigatório, já como alferes, req-
ueri a continuação ao serviço, mas fui transferido para o RI 15, 
em Tomar, tendo, em determinada altura, por ser o único alferes 
com carta de condução averbada no currículo, sido destacado 
para o Centro de Instrução de Condutores Auto, em Abrantes, 
onde permaneci cerca de 6 meses.

Em fevereiro de 1961, terminei o serviço militar e regressei 
a Coimbra, onde retomei a frequência do curso, mas foi sol de 
pouca dura. Rebentou a chamada Guerra Colonial ou Guerra 
do Ultramar e, em maio do mesmo ano, dada a falta de oficiais 
com a minha especialidade, fui novamente convocado para me 
apresentar em Tomar, donde saí mais tarde para embarcar no 
Vera Cruz no dia 21 desse ano de 1961, com destino a Luanda, 
Angola.

Como é que foi a participação na guerra?
Partir para a guerra, a muitos milhares de quilómetros, para 

cumprir uma tarefa que se adivinhava muito complicada, e tendo 
como responsabilidade primária trazer de regresso à mãe pátria 
e às respetivas famílias as dezenas de militares que levava sob 
o meu comando, era uma situação muito preocupante para um 
jovem oficial quase da mesma idade dos comandados.

Chegado a Angola, um ambiente desconhecido e total-
mente diferente do que estava habituado, após alguns dias de 
permanência na cidade de Luanda, a minha companhia seguiu 
para o norte, que foi a zona onde rebentou a guerra. A meta era 
Sanza Pombo, onde estava a sede do batalhão, e demorámos 
dez dias a chegar lá. Era uma vila já razoável e por lá fiquei quase 
um ano.

Após esse ano bem difícil, regressei a Luanda, para recu-
perar forças, antes de seguir para Ambriz, uma zona litoral, bem 
mais calma e menos perigosa, onde já se podia ter a família.

Terminada a comissão obrigatória, resolvi continuar em An-
gola. Como não fiquei integrado em nenhum batalhão, andei uns 
meses a ser destacado para diversas missões em várias com-
panhias, algumas em sítios dos mais perigosos, até ser colocado 

no Regimento de Infantaria de Luanda, onde passei quase um 
ano e meio em paz e sossego, no ambiente calmo e acolhedor 
duma grande cidade como era Luanda. Durante esse período, 
já como tenente, fui nomeado comandante duma companhia de 
recruta, função que desempenhei até terminar o serviço militar.

Mas depois ingressou nos serviços prisionais. Como é 
que aconteceu?

Transitei diretamente do serviço militar para os Serviços Pri-
sionais de Angola, que estavam a fazer uma remodelação dos 
quadros, onde havia um lugar que tinha como exigência e con-
dição de ingresso ter sido oficial do exército. Concorri a esse 
lugar, comandante da guarda prisional de Angola, e fui admitido, 
tendo tomado posse em fevereiro de 1965.

Exerci essas funções até abril de 1971, quando por con-
veniência de serviço fui nomeado diretor da Penitenciária de 
Malanje.

Ao fim de algum tempo o serviço que dirigia passou a ser 
um modelo. Como é que isso aconteceu?

Para responder a essa pergunta corretamente seria preciso 
muito tempo e, por conseguinte, muito espaço. Os anteced-
entes, a estrutura física, a estrutura humana, as necessidades, o 
nível sócio-económico-cultural da comunidade prisional e outros 
são fatores cujo desenvolvimento uma simples entrevista não 
contempla. No entanto, tendo sido essa faceta a minha “coroa 
de glória”, peço desculpa, mas tenho de me alargar um bo-
cadinho.

Fala-me em modelo. Não sei se foi, pelo menos o modelo 
não foi seguido por ninguém, que eu saiba. A Penitenciária de 
Malanje, antes com o nome de Colónia Penal da Damba, ficava 
a cerca de 55 km da cidade de Malanje e, pela sua estrutura e 
população residente, podia ser considerada uma das principais 
povoações do distrito. Albergava cerca de 1.400 reclusos e o 
conjunto de não reclusos, funcionários, famílias e outros, andava 
pelas 300 pessoas. Funcionava em regime aberto, com a maior 
parte dos reclusos a trabalhar no exterior. Pode dizer-se que se 
tratava duma quinta muito grande, com o edifício prisional pro-
priamente dito, as estruturas administrativas e as residências 
dos funcionários no centro. O terreno estava organizado em 
quadrícula, com as ruas/estradas principais a serem designadas 
por avenidas, com o comprimento de cerca de dez quilómetros, 

Uma pausa na guerra para o almoço. Equipa de futsal da penitenciária.
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ladeadas cada uma, de extremo a extremo, com a sua espécie 
de árvore. Havia a avenida das mangueiras, a dos abacateiros, 
a das goiabeiras, a das nespereiras, a das papaias, a do café e 
a dos eucaliptos (a maior de todas, ladeada por uma faixa de 
eucaliptal de 500 metros para cada lado). Havia uma que não 
tinha árvores e servia como pista de aviação. Os produtos agrí-
colas cultivados eram para satisfazer as necessidades de todo o 
aglomerado populacional e alguns eram vendidos para a cidade 
de Malanje. Havia quase de tudo o que entra numa alimentação 
normal e em grandes quantidades, já que a área da “quinta” e o 
número de trabalhadores assim o permitiam. Os produtos mais 
cultivados eram a batata (havia regos com mais de 2 km), feijão, 
milho, arroz, mandioca, café, toda a espécie de hortaliças e uma 
grande variedade de fruta.

Em carne, também era autossuficiente, pois tinha em média, 
ao longo do ano, mais de 3.000 bovinos, de leite e de carne, 
mais de 5.000 suínos e cerca de 10.000 galináceos, entre po-
edeiras e frangos para abate.

Na primeira Exposição de Agropecuária de Malanje, a Peni-
tenciária ganhou 16 prémios, sendo 8 primeiros e 8 segundos 
e terceiros.

Na construção, todas as madeiras, telhas e tijolos eram fab-
ricados com matéria prima produzida na área da Penitenciária.

Faziam ainda parte das estruturas uma escola para os filhos 
dos funcionários, um parque infantil, um clube dos funcionários, 
um bom campo de futebol e um ótimo campo polivalente para 
futsal, voleibol, hóquei em patins, etc., muito utilizados, já que as 
equipas da Penitenciária participavam nos campeonatos oficiais 
de Angola.

Mas voltemos ao modelo. Basicamente, poderei dizer que 
o fundamental foi criar nos reclusos a ideia de que, enquanto 
lá estivessem, a Penitenciária era a casa deles, onde comiam, 
onde dormiam, onde trabalhavam e onde aprendiam a preparar 
o futuro das suas vidas. Esse objetivo foi conseguido e cada 
um, no seu trabalho, percebeu que estava a trabalhar para si 
mesmo: as vacas eram as suas vacas, os porcos eram os seus 
porcos, a horta era a sua horta, o campo de futebol era o seu 
campo de futebol, e por aí adiante. O limite de idade para deixar 
de trabalhar eram os 70 anos e mesmo esses iam para o celeiro 
escolher o arroz, os feijões e o trigo. Todos ganhavam o seu 

salário, que lhes era entregue quando acabassem de cumprir a 
pena. A escola tinha várias centenas de alunos, com os exames 
a serem efetuados por professores oficiais.

Nas diversas profissões, tratoristas, barbeiros, eletricistas, 
carpinteiros, pedreiros e outros, eram formados, em turnos de 
aprendizagem, dezenas de profissionais, com as habilitações a 
serem certificadas por entidades exteriores.

Outro aspeto com influência no funcionamento das diversas 
atividades e com reflexos na responsabilização dos reclusos, na 
sua área de trabalho, foi a implantação duma estrutura quase 
tipo militar. Nesse sentido havia as brigadas da agricultura, a 
brigada da madeira, a da lenha, a da horta, a da limpeza e mui-
tas outras. Havia uma estrutura baseada em grupos e agrupa-
mentos.

Por cada grupo de 10 reclusos havia um deles que era o 
responsável; por cada 10 grupos havia um encarregado; cada 
atividade tinha um encarregado geral, normalmente com con-
hecimentos técnicos específicos; e a escada terminava com um 
encarregado geral superintendente de todos os reclusos. Todos 
os responsáveis eram identificados por insígnias de acordo com 
a sua graduação.

Finalmente o aspeto que sempre considerei o melhor veículo 
de regeneração e formação para os reclusos detidos em esta-
belecimentos com aquelas caraterísticas: a atividade desportiva. 
Claro que o facto de o Diretor ser um desportista diversificado 
e muito ativo desportivamente contribuiu decisivamente para o 
êxito da tarefa. Por exemplo, havia uma Associação Cultural e 
Recreativa dos Reclusos que, entre muitas outras atividades, or-
ganizava um campeonato interno de futebol disputado por 12 
equipas, todas elas devidamente organizadas de forma clássi-
ca, com direções eleitas pelos respetivos sócios, que pagavam 
regularmente as suas quotas. Para facilitar as relações reclusos/
funcionários, a equipa dos funcionários, que também tinham a 
sua Associação, também participava no campeonato. Quando 
a Penitenciária passou a disputar as diversas provas oficiais de 
Angola, as equipas representativas eram mistas, com funcionári-
os e reclusos.

O 25 de abril veio interromper toda essa atividade, mas eu 
continuei como Diretor, apesar de passar a ser estrangeiro, ori-
undo do país colonizador. Não terá sido uma situação normal e 
expetável, mas os meus antecedentes, a qualidade do trabalho 
e os resultados sociais e económicos conseguidos impuseram 
naturalmente essa solução por parte do novo Governo.

Em 1978, os Serviços Prisionais reconheceram a necessi-
dade de criar uma escola para formação dos quadros. E as-
sim, no interesse de ambas as partes, deixei de ser diretor da 
Penitenciária e fui para Luanda, agora já como residente qualifi-
cado, ao abrigo do acordo de cooperação firmado entre Angola 
e Portugal, com as funções de assessor do Diretor do Campo 
de Trabalho de Viana, arredores de Luanda, e de professor/for-
mador da então criada Escola Nacional de Técnica Penitenciária, 
também a funcionar em Viana.

Continua na próxima edição.

Álvaro Caseiro de AlmeidaPrimeira visita do militar aos pais.
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Praia Fluvial de Carapito — o mais ambicioso
projeto dos últimos anos

Pretende a Junta de Freguesia de Carapito criar 
um parque fluvial com diversas outras valências no lugar conhe-
cido como Lameira da Ribeira, requalificando este espaço, au-
mentando a zona de banhos, criando novos locais de banho e 
todo um complexo lúdico-desportivo vedado.

Utilizando-se já aquela zona por ocasião do São Pedro, em 
atividades taurinas ou automobilísticas de todo-o-terreno, o lo-
cal a ser intervencionado compreende a ponte hoje existente, 
que ficará exclusivamente de entrada do parque (uma nova 
ponte será materializada a montante da piscina da ribeira, assim 
como novos acessos e caminhos em volta do parque), desde a 
chamada Quinta do tio Coelho, toda a encosta abaixo da zona 
onde este ano se desenrolou a prova de motociclismo da festa 
de São Pedro, até ao lugar do Poço Penedo, que infelizmente, 
fica fora deste projeto.

Financiado a 90% pelo Turismo de Portugal, o ambicioso 
projeto teve um custo estimado de 350 mil euros numa primeira 
fase, que se revelaram insuficientes para que o concurso público 
lançado tivesse candidatos à empreitada. Outros valores foram 
entretanto equacionados para viabilizar a obra. Em breve, o con-
curso voltará a ser lançado, sendo expectável a adjudicação de-
finitiva.

Com uma área de intervenção de praticamente 14.000 me-
tros quadrados, o parque fluvial terá um edifício de balneários e 
bar, a explorar nos primeiros cinco anos pela Junta de Fregue-
sia, assim como a bilheteira do parque. Uma vedação em todo 

o perímetro assegurará a total segurança das instalações, que 
compreenderão, igualmente, um parque de máquinas geriátricas 
para idosos, um parque infantil, um campo de jogo de futebol e 
um campo de jogos tradicionais.

Porém, as grandes atrações serão sempre a zona da ribeira, 
alargada e arranjada de modo a permitir banhos em água pou-
co profunda, até um metro e vinte de altura de água, ladeada 
por muros em pedra de granito e um fundo no mesmo mate-
rial e uma zona de três piscinas de diversas dimensões e pro-
fundidade (desde chapinheiro para pequeninos até uma piscina 
já com um metro de água) a meia encosta, envolta  de vários 
grandes rochedos aí existentes que funcionarão como barreira 
para evitar o escape da água.

Aliás, um dos pressupostos do parque é salvaguardar ao 
máximo todas as protuberâncias rochosas existentes, dando-
lhe realce com passeios à sua volta, campos de jogos, etc. Ou-
tro aspeto a relevar é a enorme quantidade de pedras prevista 
em todos os elementos a criar, mantendo-se a estética rude e 
forte que a pedra granítica da nossa serra transmite a quem por 
ela passa. No entanto, centralmente, uma zona arrelvada aco-
modará os banhistas e visitantes.

Tudo isto, no sopé da Serra do Pisco, promete realmente 
alterar os hábitos de Verão da população e, como grande expe-
ctativa, gerar uma nova atração à nossa aldeia, num dos grandes 
investimentos previstos para Carapito, a par da requalificação da 
Casa da Moira. Previsivelmente, o trajeto para esta poderá facil-
mente a partir do parque fluvial, passar pela Fonte da Ladeira e 
criar um troço do circuito pedestre da Serra. Mas isso, será para 
depois.

Álvaro Caseiro de Almeida
DIRETOR

LEGENDA:
1 – Piscina superior para adultos
2 – Piscina intermédia para adultos
3 – Ponte/Passadiço em deck na 
zona da piscina
4 – Piscina infatil
5 – Piscina para bebés/Chapinheiro
6 – Rio
7 – Parque de merendas (existente a 
requalificar)
8 – Bar/Balneários/Esplanada
9 – Parque infantil
10 – Campo de actividades despor-
tivas
11 – Campo de jogos tradicionais
12 – Circuito geriátrico e de manuten-
ção
13 – Entradas do parque
14 – Estacionamento
15 – Estacionamentos reservados
16 – Estacionamento reservado
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Marcelo Rebelo de Sousa
LEMBRANÇAS XXIII

Marcelo Rebelo de Sousa, filho de um médico, 
professor e político, Baltazar Rebelo de Sousa, e 

de uma assistente social, nasceu em Lisboa a 12.12.1948. O 
seu pai ocupou vários cargos no Governo Português — Estado 
Novo — tendo sido Governador Geral de Moçambique, então 
província ultramarina, entre 1968 e 1970.

Marcelo Rebelo de Sousa, com um percurso de vida de um 
estratega político e destacado académico, com uma inteligência 
muito de invejar, já na sua infância percorria muitos corredores 
do “poder”.

No seu perfil, de entre muitos outros cargos/funções no 
caminho da sua vida, destacam-se: Prof. Catedrático de Direito 
da Universidade de Lisboa, Secretário de Estado da Presidên-
cia do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, 
Membro do Conselho de Estado, Doutorado em Ciências Ju-
rídico-Políticas, Prof. de Ciências Humanas da Faculdade de 
Direito da Universidade Católica, Prof. Honoris Causa da Univer-
sidade do Porto, Prof. da Universidade Eduardo Mondelane, de 
Moçambique, Prof. da Universidade Agostinho Neto, de Angola, 
jornalista, comentador político, escritor, advogado, deputado e 
outros. Apoiou, logo desde a sua fundação, o Partido Popu-
lar Democrático (PPD), depois Partido Social Democrata (PSD), 
tendo assumido a liderança de 1996 a 1999.

Em 09.03.2016 foi eleito Presidente da República, suceden-
do a vários Presidentes que eu conheci pessoalmente na minha 
vivência. Depois de ter passado por Angola muitas vezes (mais 
de 20), Marcelo Rebelo de Sousa, já como Chefe de Estado, 
visitou Angola em 26.06.2017, para assistir à tomada de posse 
de João Lourenço como chefe de Estado da República de An-
gola. Já este ano, em 5 de março, dia de carnaval, visitou de 
novo Angola oficialmente. Assistiu ao desfile carnavalesco numa 
avenida de Luanda, sendo saudado com grande estima e entu-
siasmo por todos, pois, na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa é 
muito querido, bem conhecido e tratado muito carinhosamente 
por “Ti Celito”, o amigo do povo angolano.

Para reviver e conhecer melhor as realidades de Angola, visi-
tou as províncias de Luanda, Huíla e Benguela, nas quais teve 
enormes multidões a aclamá-lo. Houve muitos sorrisos, beijos e 
abraços, porque todos estavam na presença do rei dos abraços 
e das célebres selfies. Conviveu com os seus antigos amigos e 
alunos, deu aulas magnas, etc., etc.

Uma enorme comunidade anónima de Portugueses e An-
golanos dispersa por todo o território nacional movimentou-se 
em torno desta memorável visita, uma visita que culminou num 
grande êxito político e de popularidade, sempre oferecendo a 
Angola uma porta aberta de boa colaboração e irmandade, o 
possível nas diferentes áreas de cooperação, como educação, 
ensino, saúde, turismo, agropecuária e minas, sem esquecer 
as económico-financeiras, económico-comerciais e industriais, 
institucionais, administrativas, culturais, etc., etc., procurando 
desta forma sempre enfrentar as diferentes realidades, por forma 

a solidificar cada vez mais 
as relações de mutualidade 
unindo os dois povos, Por-
tuguês e Angolano.                                                                                   

De notar que nesta altura 
encontram-se em Angola 
cerca de 135.000 cidadãos 
portugueses, na sua maioria 
com dupla nacionalidade, 
e foi no dia da despedida, 
em 9 de março, que Mar-
celo Rebelo de Sousa se 
encontrou e conviveu com 
a comunidade portuguesa, 
na Escola Portuguesa de 
Luanda.

No seu discurso, avaliou 
e comprovou o grande valor 
dos emigrantes portugueses no mundo.  Aliás ele também se 
sente um emigrante, pois tem a sua família dispersa por Por-
tugal, Brasil e até na China!, para além dos “irmãos do peito”, 
anónimos do coração, que estão espalhados pelos quatro can-
tos do mundo. Salientou o valor histórico dos emigrantes por-
tugueses, que, além do mais e acima de tudo, são o veículo de 
grande valor na expansão da língua portuguesa. De acordo com 
os cálculos, o número de falantes do Português já ultrapassa 
os 275 milhões, com realce para os países da C.P.L.P., onde a 
Língua Portuguesa é a língua oficial e de unidade nacional.

Como não podia deixar de ser, refiro-me agora à represen-
tação dos emigrantes carapitenses, no caso específico de An-
gola. É um grande privilégio e constitui um grande orgulho para 
Carapito, assim se pode entender, um Carapitense estar frente 
a frente com um homem da dimensão de Marcelo Rebelo de 
Sousa, a milhares de quilómetros de distância de Carapito. Isto 
não é um sonho, como pode parecer, mas sim uma memorável 
realidade. Receber um grande e afetuoso abraço e palavras de 
conforto e encorajamento representam um simbolismo de uma 
grandeza invulgar. Em contrapartida, o senhor Presidente, mais 
uma vez, incentivou todos ao reforço da amizade e respeito mú-
tuo, sem preconceitos, exteriorizando a sua grande alegria pela 
reciprocidade da emigração portuguesa e angolana, classifican-
do-a de exemplar a nível mundial.

Neste âmbito, os emigrantes carapitenses sempre demons-
traram uma particularidade com que se identificam. Sabem qual 
é? Em qualquer parte do mundo, são trabalhadores dignos e 
exemplares, mostrando sempre grande vontade de vencer. Por 
tudo isso, carapitenses, parabéns mais que redobrados.

Aproveito o Caruspinus para, em nome dos Portugueses, 
especialmente os Carapitenses, desejar a Sua Excelência o 
Senhor Presidente muita saúde para continuar a elevar bem alto 
nome de Portugal, ajudando assim todos os Portugueses a viver 
melhor. E, cá de longe, vou sempre gritando:

VIVA CARAPITO, VIVA PORTUGAL!
Luanda, Maio de 2019

José Lopes Baltazar
COLABORADOR

Com o Presidente da República,
em Luanda.
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Grupo de Antigos Alunos Combonianos de
Carapito voltou a juntar-se para novo convívio

Criado no ano passado por iniciativa do Dr. Caseiro Marques, 
o Grupo de Carapito, composto por antigos alunos dos Mis-
sionários Combonianos, reuniu mais uma vez em Carapito.

Lembramos que, de Carapito, foram cerca de uma dezena 
os que estudaram no Seminário de Viseu, pertencente àquela 
congregação religiosa. O primeiro foi Baltazar Trindade, que 
entrou naquele Seminário, por volta do ano de 1953. Aliás, 
este Carapitense protagonizou uma interessante aventura que 
consistiu em fugir do Seminário e ter feito, a pé, sozinho, o 
caminho entre Viseu e Carapito. Segundo ele, chegou a ser 
ameaçado por um homem que o perseguiu, conseguindo es-
capar graças à sua destreza e juventude.

No corrente ano, o Grupo realizou a sua reunião no pas-
sado dia 20 de julho, o que proporcionou um são convívio entre 
dezena e meia de antigos alunos, quase todos da mesma ger-
ação, naturais de Carapito e da região. Muitos outros não pu-
deram participar por se encontrarem longe ou por terem a sua 
vida organizada e ocupada com os muitos afazeres próprios 
desta época do ano. Mas compareceu cerca de uma dezena 
de companheiros, pela primeira vez. Da parte de muitos outros 
ficou a promessa de virem a participar nos próximos anos. A 
reunião é aberta às esposas, pelo que o grupo ultrapassou as 
duas dezenas de convivas.

O almoço, servido num dos restaurantes de Carapito, con-
stou de uma bem apetitosa paelha que saiu do gosto e do 
trabalho de José Manuel Lopes Marques, também ele antigo 
aluno Comboniano.

Foi do agrado especial do grupo a presença de dois sacer-
dotes Combonianos, representando duas gerações diferentes. 

Foram eles o Padre Manuel Augusto Ferreira, que já desem-
penhou funções de Superior Geral dos Combonianos, em 
Itália, durante dois mandatos, e o seu primo, Padre Vítor Dias, 
que brevemente vai partir para as Filipinas, em missão. Ambos 
são naturais de Arcozelo das Maias.

Este grupo de Carapito reúne uma vez por ano e assenta em 
algumas afinidades intrínsecas aos participantes, sendo elas: 
a mesma idade aproximada, com entrada no Seminário nos 
primeiros anos da década de sessenta, a pertença à região, de 
limites variáveis, em torno de Carapito e uma abertura “ecumé-
nica”, como lhe chamou o Padre Manuel Augusto, significando 
que todos têm ali lugar, independentemente das suas opções 
religiosas e políticas e a sua posição social.

O próximo encontro ficou marcado para o dia 18 de julho 
de 2020, igualmente em Carapito.


