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ANA LEONOR TENREIRO TEM NOVO LIVRO

A FESTA DO CLUBE TEVE MÚSICA, 
DESPORTO E TEATRO

Entrevista com
ANTÓNIO LOPES BALTAZAR — Parte 2

DOIS INCÊNDIOS DEFLAGRARAM EM
CARAPITO EM MENOS DE 24 HORAS

CAMINHADA EM CARAPITO JUNTOU
190 PESSOAS

LARGO DOS MONUMENTOS EM AGUIAR DA BEIRA 
VOLTOU A ENCHER COM A FUGA DAS FREIRAS

O CRUZEIRO DO TERREIRO — UMA REFLEXÃO

FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOA 
VIAGEM MANTÉM-SE BEM VIVA



NASCIMENTOS
Nasceu em França, no 

dia 3 de Fevereiro um menino com o 
nome Timothé, filho de Christine Caseiro 
e Emmanuel Marty.

Nasceu em Lisboa, no dia 17 de Jun-
ho, uma menina com o nome Francisca, 
filha de Pedro Barranha Lopes e Marta 
Nogueira.

Na Suíça nasceu no dia 24 de Julho 
uma menina chamada Mália, filha de 
Fábio Marques e Eliana Caetano.

Nasceu no dia 5 de Setembro uma 
menina com o nome Carolina, filha de 
Liliana Caetano e Pedro Lopes.

Uma menina com o nome Beatriz, 
filha de Sara Pereira e Luís Vale, nasceu 
em Coimbra no dia 10 de Setembro.

Nasceu em Aveiro, no dia 26 de Se-
tembro, um menino com o nome Lucas, 
filho de Francisco Caseiro e Fátima Ri-
bau.

O Caruspinus deixa votos de felici-
dades aos novos Carapitenses e dá os 
parabéns aos seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

O Sr. Fernando Barranha partiu um 
pé quando descia do tractor. Já se en-
contra recuperado.

A Sr.ª Maria das Dores Golfar teve 
que ser assistida no hospital depois de 
uma queda, enquanto se encontrava de 
férias em Carapito.

A Sr.ª Isabel Marques Pires esteve 
internada em Viseu. Encontra-se em re-
cuperação.

A menina Alice Vitorino magoou-se 
num olho, tendo que ser assistida no 
hospital.

O Sr. Rogério Baltazar foi transpor-
tado ao Hospital de Viseu pelo INEM, 
devido a problemas na coluna.

O Sr. Luís Tomás cortou-se nos de-

dos de uma mão, tendo que ser suturado 
com 10 pontos. Encontra-se em recu-
peração.

A Sr.ª Henriqueta Tenreiro magoou-
se num pé, com gravidade, enquanto tra-
balhava. Encontra-se em recuperação.

O Sr. Francisco Caseiro Figueiredo 
continua a realizar consultas devido a 
vários problemas de saúde.

O menino Alexandre Santos teve que 
ser assistido no hospital de Viseu devido 
a uma crise asmática.

O Sr. Fernando Figueiredo foi opera-
do aos pulmões, no Hospital de Coim-
bra. Encontra-se em recuperação.

Na Suíça, o Sr. Agostinho Figueiredo 
foi operado à coluna. Encontra-se em re-
cuperação.

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

Faleceu no dia 11 de Ago-
sto, no Lar de Queiriz, o Sr. 
Albino Gomes Lopes, aos 91 
anos.

Faleceu em Lisboa, no dia 
12 de Setembro, o Sr. Fran-
cisco António Caseiro, aos 
85 anos.

No dia 30 de Setembro, 
faleceu em Carapito o Sr. Vi-
torino Baltazar Lopes, aos 73 
anos.

O Caruspinus deixa sentidas con-
dolências às famílias enlutadas.
CASAMENTOS

Celebraram matrimónio em Gradiz, 
no dia 23 de Agosto, Cláudia Batista e 
Filipe Jacinto.

Celebraram matrimónio, também 
em Gradiz, no dia 31 de Agosto, Cathie 
Figueiredo e João Lemos, natural de 
Guimarães.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades aos novos casais.

EDITORIAL
Desde a realização da Conferência das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, 
em 2015, onde foi alcançado o chamado 
Acordo de Paris, o clima passou a estar, de 
forma bem clara, na ordem do dia. Mas não 
foi só o Acordo quem trouxe a questão das 
alterações climáticas para o primeiro plano da 
discussão pública. Um número de fenómenos 
climatéricos extremos cada vez maior incluiu 
também o “cidadão comum” na discussão. E 
isso aconteceu não só pela observação das 
consequências desses fenómenos, mas tam-
bém por se sentir afectado por eles.

Hoje em dia é já claro, para praticamente 
toda a gente, que o clima mudou, e muito. 
Mas apesar de isso ser suportado pela reali-
dade no presente e pelas previsões científicas 
para o futuro, parece haver ainda duas visões 
alternativas. A primeira é a dos defensores da 
aplicação de medidas que possam minimizar 
os efeitos das alterações climáticas, o mais 
rapidamente possível. A segunda é a dos de-
fensores da aplicação dessas medidas, mas 
de forma mais gradual. (Na verdade há uma 
terceira: a de quem acha que não há quais-
quer alterações climáticas e tudo não passa 
de uma fase passageira, mas que, podemos 
dizer, é uma visão que não conta e com a qual 
não devemos perder tempo.) Para já, os de-
fensores de cada uma das visões não entram 
em acordo. Os primeiros acham que os seg-
undos não estão a dar a devida importância 
ao problema. Os segundos acham que os 
primeiros são autoritários e querem obrigá-los 
a fazerem mudanças radicais.

A minha visão do problema é a seguinte. 
Imaginemos que um paciente se desloca ao 
médico para saber os resultados dos últimos 
exames que efectuou e este lhe diz: ‘há aqui 
uns resultados alterados, por isso aconselho-
o a moderar a alimentação’. Como é evidente, 
o paciente tem duas opções: ou muda ou não 
muda. Se mudar certamente que irá ter mel-
hor qualidade de vida do que se não mudar, 
mas, se não se sentir muito afectado caso 
não mude, pode decidir não fazer nenhuma 
alteração. Agora imaginemos que os resul-
tados dos exames são muito mas gravosos 
e, nesse caso, o médico em vez de sugerir, 
impõe ao paciente um estilo de vida concreto 
que, em caso de não cumprimento, terá o seu 
tempo de vida significativamente diminuído.

Infelizmente esta é a nossa realidade. En-
quanto que nós, que vivemos no mundo de-
senvolvido, ainda podemos optar por mudan-
ças graduais ou abruptas, há quem não tenha 
essa opção e, pior do que isso, a situação 
em que se encontram tem uma contribuição 

significativa da nossa parte.

O Director
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AS NOTÍCIAS
Cidália Batista

SUBDIRECTORA



Pagaram Assinatura: Maria Celina Santos (15€ + 10€ oferta); Maria de Lurdes Varandas (7,5€ + 2,5€ oferta); António Joaquim Neto (7,5€); Fer-
nando Barranha (15€ – 2 anos); Maria de Fátima Assis (10€); Virgílio Batista (7,5€); Ana Maria Azevedo (30€ – 2 anos); Maria de Lurdes Almeida 
(40€ – 2 anos); Isabel Batista (10€); Paulo Nunes (15€); Diana Nunes (15€ + 5€ oferta); Alcina Rodrigues (15€); Fernando Horácio Lopes (15€ + 
4€ oferta); Madalena Umbelino (30€ – 2 anos + 5€ oferta); Helena Caseiro Andrade (15€); Maria Isabel Pinto (7,5€ + 1,5€ oferta); Carlos Fernando 
Andrade (15€ + 5€ oferta); Maria Eduarda Baltazar (7,5€ + 2,5€ oferta); Carlos Fonseca Ferreira (7,5€); Maria das Dores Tenreiro (15€ – 2 anos); 
António Figueiredo Tenreiro (7,5€ + 2,5€ oferta); Nelson Santos (10€); António Lopes Baltazar (10€ + 4€ oferta); José Lopes Baltazar (20€ + 4€ 
oferta); Maria de Fátima Marques (7,5€); Álvaro Caseiro Figueiredo (15€ + 6€ oferta); Isabel Maria Baltazar (7,5€ + 0,5€ oferta); Maria Alice Coelho 
(7,5€ + 2,5€ oferta); Ernesto Caseiro Fernandes (15€); António José Fernandes (60€ – 4 anos); Rui Carlos Tenreiro (25€ + 7€ oferta); António 
da Fonseca Santos (15€ + 5€ oferta); Celeste Martinho (7,5€); Maria Antónia Lopes (10€ + 4€ oferta); Teresa Marília Lopes (30€ – 3 anos); José 
António Caseiro (7,5€); João Pires Andrade (7,5€); António Manuel Andrade (15€); Jorge António Faustino (10€ + 2€ oferta); Maria do Carmo 
Almeida (10€); António Lopes (10€); António Genésio (15€); Carlos José Baltazar (15€ – 2 anos); Casimiro Baltazar Lopes (15€ – 2 anos); Luísa 
Martinho (7,5€); José Francisco Baltazar (7,5€ + 1,5€ oferta); Jacinta Gonçalves Caetano (15€ – 2 anos); Casimiro Baltazar Lopes Isodoro (20€ 
– 2 anos); Mário Silva Caseiro (7,5€ + 0,5€ oferta); Maria do Carmo Lyon (15€); David Ferreira Caseiro (15€); Luís Filipe Varandas (7,5€); Álvaro 
Lourenço Caseiro (7,5€); Mercês Caseiro (10€); Vasco Correia Andrade (15€); Miquelina Andrade Pena (10€); Maria Manuela Machado (15€); 
Catarina Isabel Lopes (15€ + 9€ oferta); Fernando Gonçalves (10€); Luís Manuel Sobral (7,5€); Manuel Matos Sousa (22,5€ – 3 anos + 2,5€ 
oferta); Anabela Figueiredo Pires (15€ + 5€); Ana Leonor Batista (15€); Maria de Lurdes Marques (20€ – 2 anos); Anabela Dias da Silva (15€); Luís 
Ricardo Varandas (15€); Maria Isabel Marques Pires (7,5€ + 2,5€ oferta); Delfim Chaves (20€); Isabel Brás Sobral (7,5€); Maria do Céu Varandas 
(10€); Piedade Gonçalves (7,5€ + 2,5€ oferta); Isabel Gomes da Ascenção (7,5€); Sandra Almeida Santos (15€); Fátima Cardoso Almeida (7,5€ 
+ 2,5€ oferta); Francisco Cardoso Figueiredo (7,5€ + 2,5€ oferta); Otília Pereira Morais (30€ – 3 anos); Maria das Dores Golfar (40€ – 2 anos); 
Maria Fernanda Baltazar (15€); Centro de Dia de Carapito (7,5€ + 2,5€ oferta), Pároco de Carapito (7,5€ + 2,5€ oferta); Carlos José Nunes (7,5€ 
+ 2,5€ oferta); Maria das Dores Narciso (20€ – 2 anos); Diana Baltazar Martins (10€); José Francisco Cruz Lopes (15€ + 23,5€ oferta); Maria 
Isabel da Cruz (7,5€); António José Caseiro de Almeida (10€); Adelina Maria Caseiro de Almeida (10€), Vasco Sousa Almeida (7,5€ + 2,5€ oferta); 
Joaquim Caseiro de Jesus (10€); José Carlos Tenreiro (22,5€ – 3 anos); José Jesus dos Santos (25€ – 2,5 anos); Jorge Caseiro de Jesus (10€); 
Maria Cândida Carvalho (10€ + 2,5€ oferta); Cristina Maria Paixão (10€); Noémia Almeida Fonseca (10€); Maria Inês Manata (10€); Helena Cor-
reia Cunha (15€ + 5€ oferta); Rosalina Ehret (15€ + 5€ oferta); António Pereira Gomes (15€ + 5€ oferta), José Pereira Gomes (15€ + 5€ oferta) e 
Vítor Manuel Gouveia (10€ + 5€ oferta).
(Caso tenha pago a sua assinatura nos últimos 2 meses e o seu nome não conste desta lista, faça o favor de nos avisar, pois foi apenas um lapso.)
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ANA LEONOR TENREIRO TEM NOVO LIVRO
CULTURA

A Carapitense e também escritora de livros infantis Ana Le-
onor Tenreiro publicou, no passado mês de Maio, o seu novo 
livro intitulado “Quando Vou Dormir o Mundo Para”.

A publicação da editora Livros Horizonte contou já com uma 
apresentação lúdica no final de Maio, no festival Pumpkin Party, 
em Lisboa, e com uma sessão de autógrafos, com a ilustradora 
Rachel Caiano, na Feira do Livro de Lisboa.

Em Agosto, a autora realizou uma pré-apresentação na feira 
do livro organizada pela associação juvenil de Peniche.

O lançamento oficial decorreu no dia 15 de Setembro, na 
Casa do Chá dos Hipopómatos na Lua, em Sintra.

Esta é a sua terceira publicação, depois de “O Homem que ia 
contra as Portas”, em 2010, e de “Porque Chora o Rei?”, escrito 
em coautoria com o marido, Pedro da Silva Martins, em 2015.

SINOPSE: “O que se passa com o mundo quando dormimos? Será que fica tudo quietinho no momento em que fechamos os 
olhos? Ou os nossos brinquedos continuam a brincar sem esperar por nós? Talvez seja como no jogo do macaquinho do chinês, 
mas ao contrário: as pessoas e as coisas só se mexem quando olhamos para elas... Será?!”

No ano em que o Caruspinus comemora o seu 40.º 
aniversário, pretendemos publicar em livro tudo aquilo 
que foram os primeiros 40 anos do jornal, desde a 
história aos logótipos, das edições aos directores.

E porque o Caruspinus é o jornal de todos os Cara-
pitenses, fazemos desde já o convite para que, caso 
queira, nos envie o seu testemunho e exponha de que 

forma o jornal tem estado presente na sua vida.
O testemunho deve ocupar, no máximo, uma pá-

gina A4 e o tamanho máximo da letra deve ser 11. 
Deve ser enviado, até ao dia 31 de Outubro, para o 
email caruspinus@gmail.com.

A apresentação do livro deverá ser feita no final do 
ano, em Carapito, em data a designar.     A Direcção

LIVRO SOBRE OS 40 ANOS DO CARUSPINUS
Participação está aberta a todos, colaboradores, assinantes e leitores
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FESTA EM HONRA DE NOSSA SENHORA
DA BOA VIAGEM CONTINUA BEM VIVA

MORDOMOS
2019
Pedro Almeida
José Figueiredo dos Santos
Davide Barranha

2020
Jorge Ferreira Vaz
César Baltazar
Nelson Almeida Santos
António José Almeida Correia

CONTAS
Despesa: 1238,70€
Receita: 1450,00€
Saldo: + 211,30€

CAMINHADA EM CARAPITO JUNTOU 190 PESSOAS

A importância desta pequena 
festividade espelha-se nos inúmeros emigrantes 
que nela participam, gente da nossa terra que 
teve de procurar noutras paragens uma melho-
ria para a sua vida. Um reencontro garantido, 
aliado a um lanche comunitário oferecido e a 
possibilidade de ouvir umas modas, tudo para 
colocar na Rua da Borberica o que de melhor 
tem a portugalidade!

Os mordomos preparam a festa com alguns 

dias de antecedência para que não falte pão 
na mesa, febras grelhadas, enchidos, queijo e 
presunto na mesa.

Enfeita-se a rua, limpa-se tudo para a cele-
bração da Eucaristia e ajeitam-se todos os ban-
cos existentes para a assistência. Nunca serão 
em número suficiente porque são muitos os que 
assistem.

E, assim, o primeiro Domingo de Agosto 
está sempre preenchido no calendário de fes-
tividades da Vila de Carapito, numa, por certo, 
única no estilo e na forma, festa de Nossa Sen-
hora da Boa Viagem.

José Gabriel Pires
DIRECTOR-ADJUNTO

Incluída na série de caminhadas na Natureza do 
Município de Aguiar da Beira, Carapito recebeu este ano, no dia 
4 de Agosto, cerca de 190 participantes, que percorrerem vários 
caminhos da freguesia.

A saída do Largo da Praça fez-se debaixo de um clima 
agradável, o mesmo que se verificou durante os 10 km do per-
curso, que, como é habitual, terminou no Parque da Lameira da 
Ribeira, onde se realizou o almoço.

Na caminhada estiveram também presentes os jovens da as-
sociação A Jornada dos Heróis, que promoveram uma acção de 
recolha de lixo a que se associaram vários participantes e que 
teve um resultado muito positivo.

Como é habitual, para além do almoço, a junta de freguesia 
ofereceu ainda t-shirts a todos os participantes.

Helena Almeida
COLABORADORA

Jovens são presença habitual nas caminhadas em Carapito.

FP

O Padre Silvério celebrou, como é habitual, a missa campal. O Grupo de Bombos de Carapito também actuou no recinto.
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DOIS INCÊNDIOS DEFLAGRARAM EM CARAPITO 
EM MENOS DE 24 HORAS

Dois pequenos incêndios florestais deflagraram 
em menos de 24 horas em Carapito, nos dias 7 e 8 de Setem-
bro.

As ignições registaram-se no Sábado e no Domingo, aproxi-
madamente à mesma hora, nos lugares do Salgueiral e da Re-
volta, respectivamente.

Dados os alertas, rapidamente a população acorreu, em am-

bos os casos, aos locais para impedir a rápida propagação das 
chamas, o que se verificou dada a massiva afluência apesar de 
ser Domingo, no segundo caso.

As áreas ardidas restringiram-se às dezenas de metros qua-
drados, com pouca expressão.

De salientar que, em ambos os casos, a Guarda Nacional 
Republicana (GNR) esteve no local para examinar as ignições, 
pois a proximidade à estrada municipal poderia levantar suspei-
tas de fogo posto, visto que as temperaturas não chegarem aos 
30°C sequer.

José Gabriel Pires
DIRECTOR-ADJUNTO

A Festa do Clube — continuação da página 9

Um dos focos de incêndio já quase extinto, numa boa colaboração entre a população carapitense e os bombeiros.

Para Domingo de manhã, o sinal de vitalidade e juventude 
de Carapito foi dado pelos mais pequenos, madrugadores, em 
sacos, a pé ou em cima de uma bicicleta, nas respectivas provas 
por escalões e especialidade. Para os mais resistentes, doze 
destemidos, ainda houve hipótese de percorrer a estrada mu-
nicipal que vem desde o cemitério de Moreira até ao Calvário, 
na exigente prova dos 5000 metros. Outros, ainda, afinavam a 
pontaria com as antigas moedas de 1 escudo sobre uma tábua 
de madeira no sempre concorrido concurso do fito!

Já de tarde, quem fez rolar a bola no rectângulo verde do 
Calvário foram as senhoras, moças e meninas, num pequeno 
torneio de preparação para as equipas adversárias das cara-
pitenses, com outras ambições e responsabilidade. No final, 
venceram as de Vila Franca das Naves, exemplificando como as 
modalidades femininas são uma aposta certa para a diversão e 
o espectáculo.

Entre a entrega dos prémios e o bailarico final, abrilhantado 
pelo sósia do Quim Barreiros, o Sr. Augusto com o seu con-
junto AP, houve um momento especial para os pais e mães dos 
meninos da escola primária. Preparados pela Teresa Barranha, 
os pequenos recriaram uma pequena peça de homenagem aos 
ofícios carapitenses de outros tempos e cantaram algumas das 
nossas músicas tradicionais e intemporais carapitenses. A as-
sistência pôde deliciar-se com este pedaço de genuinidade da 
nossa terra, com o que de mais precioso existe em Carapito: as 
suas crianças.

Portanto, balanço feito, sem Áureas ou Malhoas, com von-
tade e sacrifício, fez-se a festa nos mesmo moldes, apesar de, 
em Assembleia Geral, se ter ventilado a possibilidade de alterar o 
formato e a data da festa, no início do ano. Mas, uma vez mais, 
valeu a pena!

JANTAR COMEMORATIVO DO 40.º ANIVERSÁRIO DO CCRC
26 DE OUTUBRO DE 2019, 20H00 — INSCREVA-SE JUNTO DA DIRECÇÃO!
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ANTÓNIO LOPES BALTAZAR
Um carapitense com um vida multifacetada

ENTREVISTA

Depois da publicação da primeira parte na última edição, 
apresentamos agora a segunda e última parte da entrevista a 
António Lopes Baltazar.

SEGUNDA PARTE
Quando é que regressou a Portugal e 

em que é que veio trabalhar?
Foi em julho de 1981 que, após vinte 

anos de vida em Angola, umas vezes atri-
bulada outras encantadora, mas sempre 
muito facetada, regressei a Portugal para 
dar início a uma nova fase da minha vida.

Como já tinha planeado, logo que cheguei, requeri a aposen-
tação da função pública, não chegando a ser integrado em nen-
hum serviço, completando este ano 38 anos de aposentado. 
Após alguns meses ocupados com a instalação, comecei a tra-
balhar no escritório de um amigo dos tempos de Angola, que 
tinha uma rede de pronto a vestir, até 1986, altura em que, com 
o aparecimento do IVA, comecei a dar acompanhamento de 
contabilidade a alguns amigos, acabando por me dedicar a essa 
atividade, que ainda mantenho como contabilista certificado.

Isso leva-nos precisamente à próxima pergunta. Apesar de 
já estar reformado, continua muito ativo, profissionalmente. 
Como é que são os seus dias?

Nos primeiros vinte anos da minha atividade, o ritmo da min-
ha vida profissional foi sempre muito intenso e stressante, pois 
trabalhava sozinho, tinha muitos clientes e a informática não era 
o que é hoje. Gradualmente o ritmo foi diminuindo e, à medida 
que os clientes foram cessando a atividade, deixei de aceitar 
novos em sua substituição, até porque o fisco está cada vez 
mais exigente no que respeita a documentação de apoio con-
tabilístico.

Para além dos seus afazeres profissionais, tem também 
uma participação muito ativa em associações. Que asso-
ciações são essas e que trabalho desempenha com elas?

Também nesse aspeto a minha participação no associativis-

mo tem vindo a diminuir, embora seja ainda significativa. A minha 
primeira ligação associativa foi naturalmente o clube do bairro 
onde vivo, o Grupo Desportivo dos Bons Dias, de que sou dire-
tor há cerca de 35 anos. Ainda hoje é a minha segunda casa. 
Apesar de ser um clube de bairro, tem sido um clube já com 
certa dimensão, na área de Lisboa, com uma atividade muito 
diversificada, com predominância do futsal, em que foi campeão 
nacional em todos os escalões etários, e de que foi, no tempo 
do amadorismo, um dos baluartes. Teve também boas repre-
sentações em ténis de mesa, corfebol, ginástica e atletismo. 
Tem uma sede de luxo, com um bom ginásio.

Outra associação a que estou ligado desde a fundação, em 
1993, é a Associação Comunitária Infantil e Juvenil da Ramada, 
uma IPSS com 250 utentes, a começar no berçário e a acabar 
no ensino primário, e mais de 40 trabalhadores, onde fui técnico 
oficial de contas e várias vezes presidente do conselho fiscal.

A partir do momento em que a minha atividade mo permitiu, 
tenho feito também parte dos corpos gerentes da Casa do Con-
celho de Aguiar da Beira, em Lisboa, onde sou presentemente 
presidente do conselho fiscal. Durante muitos anos, ia colabo-
rando na medida do possível nos eventos organizados pela 
Casa, com destaque para a participação nos Jogos Tradicionais 
das Casas em Lisboa, onde a nossa teve sempre participações 
brilhantes.

Uma tarefa que me deu muito gosto de desempenhar e que 
cessei recentemente foi a de representante da comunidade lo-
cal no Conselho Geral da Escola Secundária da Ramada. Fiz 
parte de um 1.º conselho geral transitório, que preparou e elabo-
rou os regulamentos do verdadeiro conselho, e depois fiz parte 
dele durante 2 mandatos de 4 anos cada. O Conselho Geral, 
entre representantes dos professores, dos alunos, do pessoal 
não docente, da comunidade local e da câmara municipal tinha 
21 elementos. Foi uma experiência muito gratificante para mim 
participar ao pormenor na análise, discussão e decisão dos mais 
variados e complexos temas com que a comunidade escolar 

Com a Casa do Concelho nos Jogos Tradicionais de Lisboa. Elementos da Comissão P'ró S. Pedro, em 1999.
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de uma escola com mais de 1400 alunos se debate. A minha 
participação mais efetiva ficou ligada à revisão, correção e ade-
quação dos textos emanados do Conselho. As minhas vindas 
frequentes e demoradas a Carapito não aconselhavam a minha 
continuidade.

Falando agora sobre o nosso jornal, como é que eram os 
encontros Caruspinus em Lisboa?

Os encontros Caruspinus em Lisboa, sobejamente divulga-
dos e publicitados por este jornal, constituíam anualmente uma 
autêntica festa de confraternização entre carapitenses, uns a 
viver na sua terra natal outros na capital, mas todos imbuídos no 
mesmo sentimento de amor e apego à terra que os viu nascer. 
Eram verdadeiros acontecimentos.

Outro encontro que se vai mantendo, e já lá vão mais de 30 
anos, é o do chamado Grupo dos Amigos do S. Pedro, a que 
também pertenço com colaboração ativa, que continua a or-
ganizar o seu almoço anual, apesar de já não cumprir os fins que 
motivaram a sua criação, a ajuda monetária e de mão de obra 
nas festividades do S. Pedro de Verona, em Carapito.

Ao longo da sua vida pode também dizer-se que foi um 
desportista. Foi uma das suas paixões?

O desporto foi efetivamente uma das minhas paixões, um 
dos poucos vícios que fizeram parte da minha vida. Comecei a 
sobressair logo na primária por ser o que corria mais e saltava 
mais. No Seminário, iniciei-me no ping-pong, e, à medida que fui 
crescendo, passei a fazer parte das equipas de futebol e volei-
bol. Com 16/17 anos, quando vinha de férias, passei a fazer 
parte da que foi a primeira equipa a sério de futebol em Carapito, 
sendo habitualmente o marcador de serviço. Para a época, era 
uma grande equipa, da qual só já restamos eu, o Fernando Bal-
tazar e o Casimiro Baltazar.

Como militar, fui sempre nomeado oficial de educação física 
em todas as unidades por onde passei e, em 1960, fui vice-
campeão nacional militar de voleibol e, individualmente, venci o 
pentatlo militar. Já em Angola, e ainda como militar, participei em 
várias competições militares de futebol, voleibol e ténis de mesa, 
sempre com classificações de destaque.

Com o ingresso nos Serviços Prisionais, quer como Coman-
dante da Guarda Prisional quer como Diretor da Penitenciária, 
utilizei sempre o desporto como meio de regeneração dos re-

clusos.
Na Penitenciária, o desporto era a mola real da atividade dos 

reclusos, atingindo o auge no ano de 1973. Com as suas equi-
pas representativas a realizar os jogos em igualdade de situação 
dos outros concorrentes, jogando quer no seu campo quer no 
dos adversários, a Penitenciária de Malanje participou nos Jogos 
do Trabalho de Angola, tendo vencido em todas as modalidades 
em que participou, nomeadamente futebol, futebol de salão e 
ténis de mesa. Pessoalmente, fiz parte de todas essas equipas, 
como atleta e capitão, e fui o vencedor individual em ténis de 
mesa e o melhor marcador do campeonato em futebol de salão. 
Nesses Jogos do Trabalho participei também como dirigente e 
árbitro daquelas modalidades.

Nesse mesmo ano de 1973, realizaram-se os I Jogos Inter-
Prisionais de Angola, nas modalidades de futebol, futebol de 
salão, voleibol e ténis de mesa. Os jogos disputaram-se em se-
parado para funcionários e reclusos. Foi-me atribuída a incum-
bência total da efetivação do evento. Em termos de resultados, 
fiz parte das equipas de voleibol e ténis de mesa, que foram 
campeãs, e, individualmente, venci em ténis de mesa.

Já depois da independência de Angola, com a minha ida 
para Luanda, continuei ligado ao desporto como praticante, di-
rigente e árbitro de voleibol, ténis de mesa e futebol de salão, 
tendo colaborado na realização dos I Jogos Militares de Angola. 
Foi nessa fase que fui um dos criadores da Federação Angolana 
de Voleibol, de cuja direção fiz parte até regressar a Portugal, 
cabendo-me a missão de elaborar os estatutos e assumir a res-
ponsabilidade da arbitragem, quer como árbitro, a nível nacional 
e internacional, quer como formador.

Após o regresso a Portugal, em 1981, associei-me ao Grupo 
Desportivo dos Bons Dias, clube do bairro em que ainda hoje 
vivo, e que faz parte do meu dia-a-dia, como vice-presidente e 
com a responsabilidade da contabilidade, dada a minha qualifi-
cação como contabilista certificado.

O meu vício desportivo fez com que, sempre que era pos-
sível, me deslocasse a Carapito para participar nos Jogos Tradi-
cionais do Concelho e nas festas do Clube, com destaque para 
a prova do salto a pés juntos. Está documentado no Caruspinus 
um salto de 2,60 metros efetuado em 1988, tinha eu 52 anos, 
e, já na casa dos 60, ainda lutava pela vitória. A última vez que 

Salto a pés juntos na Festa do Clube de 1988. Primeiro prémio com um salto de 2,60 m, aos 52 anos.
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saltei foi nos jogos realizados em Carapito, em 2014, já com os 
meus 78 anos.

Já nos falou da equipa de futebol existente em Carapito 
nos anos 50. Quando é que a modalidade apareceu em Cara-
pito mais a sério?

O futebol de brincadeira, na Praça e no Terreiro, só para miú-
dos, com bolas de trapos e bexigas de porco, subiu um degrau 
em fins dos anos 40, quer na idade dos praticantes quer na 
qualidade das bolas e condições do local, com a criação de um 
minicampo, já com balizas a sério, um pouco antes do Valado, 
na direção do campo atual. O futebol mais a sério surgiu no 
princípio da década de 50, em grande parte pela necessidade 
de responder à provocação dos vizinhos do Eirado, nessa altura 
já mais adiantados na prática do futebol. A verdade é que nós 
aprendemos depressa e rapidamente os ultrapassámos.

Apesar de ainda residir em Lisboa, visita Carapito com re-
gularidade. Como é que tem visto a evolução da nossa aldeia?

Já nem sei bem se resido em Lisboa e visito Carapito ou 
se é ao contrário, mas uma certeza eu tenho: sinto-me muito 
bem com esta alternância e reconheço que tenho muita sorte 
em a poder fazer, embora a situação me levante a dúvida de não 
saber onde me sinto melhor.

A minha idade manda-me para o sossego e a boa qualidade 
de vida em Carapito, a minha dinâmica de vida manda-me para 
o caos e stress de Lisboa.

Quanto à evolução, ela tem sido tão grande e tão evidente 
que os nossos jovens já nem fazem a mínima ideia do que era o 
ambiente socioeconómico em Carapito/aldeia unicamente rural.

Hoje Carapito tem tudo o que faz falta para viver. Pode dizer-
se, sem meias dúvidas, que se vive bem em Carapito, existe boa 
qualidade de vida. Eu, sinto muito orgulho em, na minha roda de 
amigos, quando se fala nas aldeias de cada um, poder dizer que 
na minha terra, sendo pequena, há um restaurante/turismo rural, 
um turismo rural, um restaurante, uma pizzaria, uma pastelaria, 
um café/loja, uma taberna/loja, duas padarias, um minimercado, 
um forno para assar leitão, um clube desportivo, cultural e re-
creativo, com um jornal, um grupo de bombos, e uma secção de 
ação cultural bem ativa, para além das diversas estruturas que 
suportam a dinâmica de uma aldeia cheia de vida.

Na zona territorial em que está inserido, Carapito destaca-se 

positivamente em todos os parâmetros de comparação. Criativi-
dade, dinamismo, empreendedorismo e consequente progresso 
não faltam na nossa terra. Felizmente existe um ainda numeroso 
grupo de pessoas, algumas ainda bem jovens, que investiram e 
continuam a investir no seu desenvolvimento.

Mas há sempre faltas e a lista das faltas depende, sem dúvi-
da, da graduação das possibilidades de suprir essas faltas, ou 
seja, está sempre em causa o nível de vida a que nos vamos 
habituando.

Partindo do princípio de que o bem maior é a saúde, aí tenho 
que dizer que os cuidados de saúde, na diversidade das suas 
valências, mas sobretudo no que toca aos mais velhos e às cri-
anças, é a lacuna de mais urgente solução para Carapito.

Não pensa em regressar definitivamente?
Pensar eu penso, decidir é mais difícil. Profissionalmente ain-

da estou muito comprometido com a área de Lisboa. As várias 
dezenas de clientes, a que há muitos anos presto serviços e 
sobretudo dou apoio, passaram a fazer parte da minha agenda 
de amigos e pesam muito na hora da minha decisão, para além 
de alguns compromissos associativos que ainda tenho.

Felizmente a tecnologia permite-me as frequentes e longas 
estadias em Carapito, resolvendo os problemas de Lisboa.

Sente-se realizado na sua vida até agora ou acha que fal-
tou concretizar alguma coisa?

Se tiver que avaliar o percurso da minha vida desde o início, 
na quinta, a conviver com as vacas, as ovelhas, as cabras e as 
galinhas e a comer o pão duro, já cozido há 15 dias, e as batatas 
2/3 vezes por dia, sem nenhum acompanhamento nem tempe-
ro, até aos dias de hoje, certamente que me sinto realizado e até 
orgulhoso dos diversos degraus da escada que fui subindo ao 
longo desse percurso. Reconheço, no entanto, que teria capaci-
dades para ter ido mais longe se as contingências da vida não 
tivessem sido tão adversas e impeditivas para alcançar outras 
metas. Talvez que a não conclusão da licenciatura em Direito, 
interrompida pelo serviço militar e depois pela guerra colonial, 
constitua o espinho que mais me ficou atravessado.

Muito obrigado pelo tempo que disponibilizou para nos 
conceder esta entrevista e que possa continuar com a mes-
ma dinâmica e a mesma rotina durante tanto tempo quanto 
aquele que assim desejar.             Álvaro Caseiro de Almeida

Árbitro no jogo Solteiros vs Casados na Festa do Clube de 1991.
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A FESTA DO CLUBE —MÚSICA,
DESPORTO, TEATRO E MUITO MAIS

Tudo na vida precisa de 
mudança! Com o tempo, as ideias boas 
tornam-se comuns, obviamente replica-
das e absorvidas por outros, repetitivas, 
e torna-se, a partir de certo momento, 
premente a mudança. Se aliarmos a isto 
uma competição feroz, desmedida, como 
se de um embate de David contra Golias 
se tratasse, as hipóteses de sucesso e os 
prognósticos iniciais aconselham outras 
abordagens.

Mas continua a haver quem teime em 
insistir e em competir com armas distin-
tas, repetindo modelos que tiveram já 
grande sucesso, apesar de resultados 
passados anteriores recentes indicarem o 
possível esgotamento da solução.

Inesperadamente, e com alguma feli-
cidade, devido a vários factores, a festa 
do CCRC voltou aos resultados positivos. 
E com alguma expressão. E este, infeliz-
mente, é o único indicador de sucesso 
de uma festa. Poderiam ser outros, mais 
sociais, culturais, mas o resultado líquido 
monetário, perceptível, é aquele pelo qual 
avaliamos praticamente única e exclusi-
vamente todos os eventos em Carapito. 
Portanto, no final, contrastando com os 
míseros cem euros do ano anterior, seis-
centos são um resultado bem mais lison-
jeiro e recompensador para a dúzia de 

pessoas que se dedicaram à festa.
Tudo começou numa pequena alter-

ação ao formato do torneio de futebol de 
5, dado o número reduzido de equipas, 
apenas sete, que competiram umas con-
tra as outras desde o início da semana 
que antecedeu os dias da festa, 27 e 28 
de Julho. Revelou-se ser a melhor opção 
um torneio temporalmente mais curto, 
com boas afluências graças ao bom tem-
po. Para os dois dias da festa, como sem-
pre, estiveram reservados os quatro jogos 
mais importantes: as meias-finais, final e 
terceiro e quartos, onde os usuais vence-
dores, sob a pele de um novo patrocina-
dor, levantaram a taça no final. As equipas 
da casa, três no total, não lograram pas-
sar à fase seguinte e quedaram-se pela 
última jornada da primeira fase.

Quanto à festa propriamente dita, 
após o futebol e a mirrada competição 
da malha nos Mosqueiros, os músicos 
do grupo LCM, de Queiriz, foram os 
abrilhantadores de serviço, com um con-
junto bastante razoável de dançarinos a 
aproveitar o espaço e o Verão! Enquanto 
isso, a pequenada desembrulhava de-
senfreadamente as rifas na quermesse, 
adultos acotovelavam-se para pagar as 
quotas e o jornal para levarem a edição 
correspondente para casa e os mais se-
quiosos matavam a sede no bar amovível 
do São Pedro!

(Continua na página 9...)

José Gabriel Pires
DIRECTOR-ADJUNTO

Público assiste ao torneio de futebol de 5 feminino.

Vencedores das Provas Desportivas

Atletismo: 10 – 14 anos
1.º Rodrigo Sobral 5.º João Vitorino

2.º Thomas Lyon 6.º Samuel Umbelino

3.º Pedro Martinho 7.º João Tenreiro

4.º Daniela Sobral 8.º Nuno Vaz

Atletismo: 7 – 9 anos
1.º Dinis Caseiro 5.º Alice Vitorino

2.º Luísa Barranha 6.º Eliote Caseiro

3.º Océane Lyon 7.º Simão Santos

4.º Martim Figueiredo 8.º Diogo Santos

Atletismo: 0 – 6 anos
1.º Leandro Vaz 3.º Joana Umbelino

2.º Tomás Arraiano 4.º Daniel Pires

Atletismo: 5000 metros
1.º José Marques 7.º Rodrigo Sobral

2.º Tiago Júlio 8.º Pedro Martinho

3.º Pedro Coelho 9.º João Tenreiro

4.º José Tenreiro 10.º Duarte Tenreiro

5.º André Baltazar 11.º João Vitorino

6.º Francisco Sobral 12.º Paulo Caetano

Corrida de Sacos: 0 – 10 anos
1.º Dinis Caseiro 5.º Daniel Pires

2.º Luísa Barranha 6.º Leandro Vaz

3.º Joana Umbelino 7.º Letícia Gomes

4.º Alice Vitorino

Corrida de Sacos: 11 – 13 anos
1.º Rodrigo Sobral 4.º João Tenreiro

2.º João Vitorino 5.º Samuel Umbelino

3.º Pedro Martinho 6.º Nuno Vaz

Corrida de Sacos: Adultos
1.º Francisco Sobral 4.º Francisco Sousa

2.º António Ferreira 5.º Paulo Caetano

3.º Jorge Vaz 6.º Afonso Gonçalves

Gincana
1.º André Baltazar 4.º Paulo Domingos

2.º Nelson Arraiano 5.º José Tenreiro

3.º Milton Nascimento

Malha
1.º Paulo Albuquerque e Pedro Caseiro

2.º Alfredo Marques e Álvaro Figueiredo

Fito
1.º José Manuel Tenreiro e Batista

2.º Afonso Gonçalves e Afonso Tenreiro

3.º Virgílio Batista e Nelson Ferreira

Futebol de 5
1.º Viagens Vítor Correia

2.º MAD Malavita 3.º IV

Futebol Feminino
1.º Gr. Desp. de Vila Franca das Naves

2.º Penaverdense 3.º CCRC
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O CRUZEIRO DO TERREIRO

Desde sempre ouvimos falar do Terreiro como 
Terreiro de Santa Cruz, certamente pela existência de um cru-
zeiro em granito do lado norte do largo, em frente à casa que foi 
do Sr. Evaristo dos Santos, um dos alfaiates da aldeia e também 
caçador nos tempos em que se caçava todos os dias, mas prin-
cipalmente aos Domingos. 

Desde que me lembro, a procissão do Domingo de Ramos 
começa por este lugar de Carapito.

Desconhece-se se este cruzeiro esteve ali sempre isolada-
mente ou se existiu uma capela naquele local. Lembro-me de 
ver sentado nos degraus o tio Palhais, dono da casa situada em 
frente, já com idade avançada, a fumar e a comer uns pedacitos 
de chocolate. 

Antigamente, em volta deste cruzeiro havia, a protegê-lo, um 
conjunto de três — seriam, anteriormente, quatro — pinos em 
pedra. Foram retirados por estorvarem as manobras dos carros 
e tractores. Os rapazes usavam estes pinos, mesmo um maior 
situado do lado nascente, para saltarem ao pino, o que constituía 
um bom treino para o jogo que se praticava com assiduidade.

A verdade é que, depois disso, o cruzeiro já caiu umas três 
vezes, sendo sempre reconstruído.

Talvez, fruto destes incidentes, o pedestal está fracturado do 
lado nascente, onde se pode ver a data de 1887, algo gasta.

Do lado sul, apresenta outra data, esta de 1956.
Do lado poente, a base é direita, não trabalhada, dando a 

ideia de ter estado encostada a uma parede.
Na última vez em que o cruzeiro foi reconstruído foram apli-

cadas cunhas em ferro para o fixar à base. Este trabalho poderá 

não vir a dar bom resultado, pois, com o tempo, o ferro pode en-
ferrujar e as cunhas, aumentando de volume, poderão fazer com 
que a base venha a abrir fendas, pondo em causa a segurança 
do fuste do cruzeiro e eventualmente originando a sua queda.

Oxalá que tal não aconteça.
Também a pedra da base, meio enterrada, está fracturada no 

canto virado a nascente, o que é pena.
Se lá se mantivessem os pinos, nada do que acima se des-

creveu teria acontecido e o cruzeiro que ali veríamos seria com 
toda a certeza o original.

O cruzeiro actual tem uma base de cerca de um metro de 
altura e o fuste cerca de três metros.

A. F. Caseiro Marques
FUNDADOR

O Cruzeiro do Terreiro em Setembro de 2019.

PASSEIO SÉNIOR A LAMEGO

O Município de Aguiar da Beira realizou, no dia 
27 de Setembro, mais um passeio com os seniores do con-
celho, este ano ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, 
em Lamego.

As cerca de 400 pessoas das várias freguesias que partic-
iparam no passeio foram distribuídas por oito autocarros. Da 
freguesia de Carapito participaram cerca de 50 pessoas, não 
tendo, no entanto, havido participantes das freguesias de Souto, 
Cortiçada e Valverde. No passeio juntaram-se ainda os utentes 
do Centro de Dia de Aguiar da Beira, do Lar de Dornelas e do 
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aguiar da Beira.

A primeira paragem, para o pequeno-almoço, foi feita na Vila 
da Ponte. Já em Lamego, os participantes começaram por as-
sistir à missa presidida pelo Padre Jorge, seguindo-se o almoço 
partilhado e, depois, um pequeno baile.

Já no regresso a casa, houve nova paragem na Vila da Ponte 
para o lanche.

O passeio sénior do concelho de Aguiar da Beira é uma inici-
ativa anual da Câmara Municipal, cujos objectivos são promover 
o convívio e a socialização, para além de contribuir para o bem-
estar e a qualidade de vida dos cidadãos seniores.

Helena Almeida
COLABORADORA

Carapitenses na pausa para o almoço.
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A Escola
LEMBRANÇAS XXIV

Falar da Escola Primária nos dias de hoje não 
é fácil. No entanto, penso que é um assunto muito 

interessante e de grande importância para a vida. Mesmo sendo 
uma abordagem superficial, eu vou falar para lembrar os es-
quecimentos.

A Escola Primária e o desempenho do Professor Primário 
são grandes facilitadores do desenvolvimento, não só intelectu-
al como também na educação, o que vem a provocar grandes 
transformações na vida das pessoas. Até porque sem conheci-
mentos aliados a uma formação profissional, não há nenhuma 
sociedade desenvolvida, pois que, como sabemos, tudo está 
em constante transformação.

Ou estaremos perante a ideia generalizada e obscura de que 
a Escola Primária é aquela onde o Professor é a experiência de 
vida? Sem sombra de dúvida, uma Escola completa, sim, mas 
efectivamente com Professores e Alunos. Sem eles, só o nome 
num vazio.

Assim, gostaria de trazer para os leitores do nosso jornal Ca-
ruspinus, algumas considerações comparativas, que mais po-
dem parecer uma grande fantasia do que umas realidades da 
vida.

Tal como nos meus tempos da Escola Primária de Carapito, 
infelizmente muitos pais ainda hoje pensam que a Educação/En-
sino são da exclusiva responsabilidade da Escola. Esquecendo-
se de que o monopólio da Escola Primária do tempo dos nossos 
avós, já lá vai há muito tempo. E é por causa disso que, como 
muito bem diz o ditado, “águas passadas não movem moinhos”.

Apesar de que tudo no mundo mudou, muitos Professores 
Primários sentem saudades do tempo em que os pais, e não só, 
respeitavam a autoridade da Escola. Na qual havia muito res-
peito, mas faltava a tão desejada interação entre Escola/Família. 
Entretanto, o aluno andava ao sabor do vento. Porque na Escola 
o Professor era o principal agente do saber. O senhor absoluto.

Considerando a obediência a um modelo muito tradicional, 
com o aluno sempre subordinado. Onde o conhecimento só ia 
do Professor para o aluno. E mais do que isso. O professor de-
sempenhava o papel de substituto da Família como sendo um 
bom pai adotivo.

Por outro lado, o aluno era obediente a tudo e a todos e tam-
bém conhecedor de diversos valores e regras da boa educação. 
Bem como dum sentido de responsabilidade que naquela altura 
era muito comum e bem notável em pequenos exemplos, como: 
o respeito pelo Hino Nacional, as saudações com os familiares e 
os mais velhos, “deite-me a sua bênção”, “padrinho/madrinha”, 
juntando as mãos e uma vénia, “se faz favor”, “muito obrigado”, 
“bem haja”, “dá licença”, “vá com Deus”, “se Deus quiser”, no 
caso de rapaz descobrir a cabeça tirando a boina, caminhar 
atrás do mais velho, etc., etc., etc.

Só que por vezes o aluno era obrigado a usar a sua esperteza 
com muita discrição para não ser tido como “um sem maneiras” 
ou “um tolo varrido, sem juízo”.

Nem sempre o Ensino/Aprendizagem na fase inicial se prati-
cava por intermédio dos pais e família. No entanto, todos tinham 
que conhecer o velho ditado popular “filho és, pai serás”, ou 
“quem semeia ventos colhe tempestades”.

Realmente e em boa verdade, a educação era sempre bem-
vinda em todas as suas vertentes, pois, que se saiba, ela nunca 
fez mal a ninguém.

Assim, vamos sempre avançando com novos ventos, novos 
tempos e novas mentalidades. É por isso que, com os múltiplos 
recursos e uma evolução constante, a Educação/Aprendizagem 
se apresenta, a cada dia que passa, cada vez mais difícil e com-
plexa.

Por vezes a Escola Primária não possui o Professor ideal. Ela 
apresenta muitas debilidades na preparação pedagógica para a 
docência. E o que por vezes acontece é no aproveitar a ocasião 
de oportunidade de vida. O que provoca grande descontenta-
mento e desrespeito pelo papel atribuído à Escola.

O Professor Primário tem de ser vocacionado para o Ensino, 
bem como preparado com uma formação de qualidade especí-
fica-pedagógica/profissional. Porque tem a responsabilidade 
da preparação para a vida do aluno/criança – o futuro Homem 
Novo.

Como sabemos, os bons princípios do aluno/criança têm as 
suas bases de vida, para além da família, a Escola Primária e 
o seu Professor/Educador. Em contrapartida, o aluno, na sua 
vivência, aposta na sua formação para ir sempre mais longe. Po-
dendo ser amanhã seguramente um bom quadro, em quaisquer 
circunstâncias da vida.

Na Educação/Aprendizagem temos ainda que considerar 
questões de vivência, organização e educação familiar. Especial-
mente a mulher-mãe em acompanhar o crescimento de muitos 
ou poucos filhos em casa. De notar que em Portugal um quarto 
das crianças são consideradas pobres. Havendo obviamente 
muitas razões, p. ex.: reduções sociais, desemprego dos pais, 
dificuldades de modos de vivência, tudo isto com maior incidên-
cia nos meios rurais.

Lembrando ainda que a partir da década de sessenta o fenó-
meno da Emigração-Mobilidade foi um factor de instabilidade 
social muito complexo. Apesar de que o quadro hoje é bem 
diferente. Pois, em cada três emigrantes, pelas mas variadas 
razões um regressa a Portugal em menos de 1 ano. Até porque 
o nível económico/sociocultural não tem comparação.

A Escola Primária enfrenta hoje todas as desculpas e opi-
niões bem divergentes para a desmotivação do aluno/criança 
estudar. Mas o Estado, como pessoa de bem, responsável do 
bem comum, imprime carácter obrigatório para todos os alunos/
crianças, pois todos têm direito ao seu lugar na Escola Primária.

Certamente é a Escola Primária que tem de proporcionar 
as melhores respostas ao aluno/criança. Daí o desejo de tão 
grandes desafios baseados na igualdade de direitos em aproxi-
mar na prática a teoria à realidade.

De acordo com o Plano Nacional de Proximidade, futura-
mente a Jurisdição Escolar pertencerá também às Câmaras 
Municipais. E, como diz o cego, “a ver vamos”.

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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NOITE DE TEATRO DE RUA EM AGUIAR DA BEIRA
O dia 21 de Setembro foi especial para centenas de pes-

soas que se concentraram no Largo dos Monumentos, em 
Aguiar da Beira, para assistirem a mais uma representação 
da peça “A Fuga das Feiras”. A representação contou com 
a participação de actores profissionais do Grupo Trigo Limpo 
— Teatro ACERT de Tondela e de dezenas de figurantes e 
actores convidados de entre habitantes do concelho. A chuva 
que caiu no dia 20 fez com que a organização tivesse de-
cidido adiar a representação para o dia seguinte, o que retirou 
algum brilho a algumas das cenas por imperiosa ausência de 
um grupo musical, como foi referido no final do espectáculo. 
Este roda à volta de lendas e vários factos da história da vila 
beirã e foi representado a primeira vez em 2015. A invasão 
dos mouros no século X, o ataque e destruição do convento 

beneditino existente na vila, a lenda da Senhora da Lapa e 
respectivos milagres, a invasão das tropas francesas são a-
contecimentos que o espectáculo trouxe de novo à memória 
dos Aguiarenses.

Foram muitos os que se dirigiram a Aguiar da Beira, na 
noite de 21 de Setembro, para assistirem a este espectáculo 
que teve a participação de vários grupos de outras freguesias 
do concelho. De Carapito vieram os bombos que ilustraram a 
cena da invasão da região pelas tropas francesas, que tantos 
crimes cometeram na região, naquela altura, antes de avan-
çarem sobre Lisboa.

A mistura dos acontecimentos, embora passados em di-
versas épocas, acaba por constituir uma boa lição de história 
do concelho e da região.                                               AFCM
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