
FUNDADOR: ANTÓNIO FRANCISCO CASEIRO MARQUES . DIRECTOR: ÁLVARO JOSÉ CASEIRO DE ALMEIDA
Director-Adjunto: José Gabriel Marques Pires . Subdirectora: Cidália Maria Coelho Batista

PUB

BIMESTRAL . N.º 48 . ANO VIII . SÉRIE II . JANEIRO DE 2020 . PREÇO: 1,5 € . TIRAGEM: 280 Ex. . ISSN: 2182-5130

'Ser Pessoa', de Virgínia Fonseca, apresentado em 
Aguiar da Beira e em Carapito

HOMENAGEM A CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA
NO CENTENÁRIO DO SEU NASCIMENTO

40 ANOS DO JORNAL CARUSPINUS
REGISTADOS EM LIVRO COMEMORATIVO

ENTREVISTA COM OS PROPRIETÁRIOS
DO LEITÃO DO PISCO

Luís e Catarina Sobral

O TALEFE ESTÁ A CAIR
Vamos agir a tempo?



NASCIMENTOS
Nasceu em Viseu, no dia 

11 de Janeiro, uma menina com o nome 
Camila, filha de Luís Carlos Tenreiro e 
Marlene Batista.

Em Lisboa, nasceu no dia 17 de Ja-
neiro um menino com o nome Benjamim, 
filho de Jorge Machado e Ana Cunha.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades aos novos Carapitenses e 
seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

O Sr. Carlos do Nascimento foi víti-
ma de um violento atropelamento em 
Carapito, sendo depois transportado ao 
hospital de Viseu. Partiu vários ossos e 
sofreu várias lesões externas e internas, 
tendo que ser submetido a várias inter-
venções cirúrgicas. Chegou a estar em 
coma, mas já se encontra consciente e 
em recuperação.

A Sr.ª Ana Cristóvão da Fonseca foi 
operada a um ombro. Encontra-se em 
recuperação.

A Sr.ª Augusta da Silva Paixão esteve 
internada no hospital de Viseu. Já se en-
contra em casa em recuperação.

A Sr.ª Ana da Ascensão esteve tam-
bém internada no hospital de Viseu devi-
do a problemas no sistema urinário. Já 
está em casa em recuperação.

A Sr.ª Augusta Varandas Martinho 
esteve internada em Viseu devido a um 
AVC. Já se encontra em casa, em recu-
peração.

A Sr.ª Odete Barranha partiu um pé 
numa queda. Encontra-se em recuper-
ação.

O Sr. Manuel Barranha foi operado a 
um braço. Encontra-se em recuperação.

O menino Alexandre Santos teve que 
ser suturado com alguns pontos na ca-
beça, devido a uma queda. Encontra-se 
em recuperação.

A Sr.ª Lurdes Pacheco foi transpor-
tada ao hospital pelo INEM.

A Sr.ª Idália Matos foi operada às 
cataratas.

A Sr.ª Dores Almeida Correia foi tam-
bém operada às cataratas.

A Sr.ª Filomena Santos foi operada 
aos pés, na Suíça. Já se encontra em 
casa em recuperação.

O Sr. Joaquim Tenreiro foi operado às 
cataratas.

A Sr.ª Otília Figueiredo foi internada 
num hospital, na Suíça.

Também na Suíça, a Sr.ª Anabela 
Dias da Silva partiu uma perna. Está em 
recuperação.

A gripe tem levado várias pessoas ao 
hospital, nomeadamente crianças.

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

Faleceu em França, no dia 9 de Ja-
neiro, a Sr.ª Lurdes Andrade Ferreira.

O Caruspinus deixa sentidas con-
dolências à família enlutada.

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

EDITORIAL
A defesa do património natural e construí-

do em Carapito há muito que é tema de capa 
no jornal Caruspinus. Na edição número 14, 
de Abril de 1982, um artigo intitulado “A Defe-
sa do Património” já alertava para a importân-
cia de preservarmos o nosso património, a-
quilo que nos distingue e o que faz parte da 
nossa história como comunidade. Já ali era 
referido o estado de degradação do Dólmen 
N.º 1 e também dos Castelos, que, não mui-
tos anos antes, tinham ainda em pé parte das 
paredes do Castro e até de algumas das ca-
sas do antigo Carapito. Agora é apenas um 
amontoado de pedras e já não podemos vol-
tar atrás na sua recuperação.

Em 1988, na edição número 65, a anta 
voltava à capa do jornal, depois de uma vi-
sita do então Presidente da República, Mário 
Soares, ao Distrito da Guarda, onde lamentou 
o estado dos monumentos como a anta de 
Carapito. O Caruspinus lançou o apelo para 
a sua requalificação, o que viria a acontecer, 
efectivamente, em 1990 (por certo com ou-
tros contributos). No entanto, foi apenas uma 
requalificação parcial, com a reconstrução 
dos esteios partidos, e poucos anos depois 
voltava a ser apelidada de “anta abandona-
da”, como a chamou a capa da edição núme-
ro 102, apenas quatro anos depois, em 1994.

Em 2001, quando foram colocadas na es-
trada as placas informativas sobre o dólmen, 
o assunto voltou a ser discutido, na edição 
número 146, tal era o estado do dólmen, com 
parte dos esteios, que tinham sido reparados 
com ferros de aço em 1990, já caídos para o 
interior do monumento.

Muitas vezes ouvimos dizer que ‘já se 
anda a falar na recuperação do dólmen há 
mais de 20 anos’, mas, na verdade, já se fala 
nisso há pelo menos 38 anos, isto falando de 
uma recuperação a sério, como aquela que 
aguardamos para este ano.

A par do dólmen, o Talefe há muito que 
figura também na capa do jornal. A primeira 
vez ainda o jornal não estava sequer legali-
zado. Foi na edição número 2, de Maio de 
1979. Depois novamente em 1998, na edição 
número 127, a seguir na edição número 153, 
de Julho de 2002. Aqui víamos já que pelo 
menos uma das pedras no topo estava fora 
do alinhamento.

Em 2009, na edição número 170, o Talefe 
estava mais uma vez na capa do Caruspinus, 
agora devido a uma caminhada a partir do Pe-
lourinho, englobada no ciclo organizado pelo 
Município de Aguiar da Beira — Caminhadas 
na Natureza. Ali era já bem visível o estado 
de desorganização das pedras do topo, que 
em apenas sete anos teve uma significativa 
degradação.

Chegámos a 2020, ano em que, ao que 
tudo indica, terão início as obras de requali-
ficação do Dólmen N.º 1, mas também as 
da futura praia fluvial de Carapito. Mas não 
podemos esquecer o Talefe, O Castro dos 
Castelos, o Aqueduto das Boiças e tanto ou-
tro património que os nossos antepassados 
nos deixaram. É por isso que, nesta edição, 
fazemos um novo apelo, de forma bem visí-
vel, na esperança de que não só seja ouvi-
do, mas que leve a acções concretas para a 
solução do problema.                         O Director

Colaboraram nesta edição:
Álvaro Caseiro de Almeida; António do Nascimento Almeida; A. F. Caseiro Marques; 
Cidália Batista; José Lopes Baltazar, Luciana Silva e Tó-Zé Paixão.
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SUBDIRECTORA

AS NOTÍCIAS



Pagaram Assinatura: Maria da Conceição Caseiro (7,5€ + 2,5€ oferta); Alexandra Sá e Melo (30€ – 4 anos); José Baltazar Lopes (10€); Carla 
Maria Marques Caseiro (30€ – 3 anos); Manuel António Jacinto (20€ – 2 anos); Susana Nunes Pinto Almeida (20€ – 2 anos); Rui Carlos da Cruz 
Lopes (45€ – 3 anos + 5€ oferta); Maria Salomé Rodrigues Baltazar (10€ + 5€ oferta); D. Maria José de Campos Lopes (10€ + 10€ oferta + 38€ 
oferta [livro Caruspinus]); Maria dos Prazeres Lopes Baltazar (7,5€ + 2,5€ oferta); Fernando Almeida Nunes (15€ + 5€ oferta); Eduardo José 
Ferreira Vaz (60€ – 4 anos); José Francisco Tenreiro (45€ – 3 anos + 5€ oferta); Bernardino Fonseca (10€); Maria da Conceição Lopes Cardoso 
(7,5€ + 2,5€ oferta); Luís António da Conceição Vaz (7,5€ + 2,5€ oferta); Pároco de Carapito (15€ – 2 anos + 5€ oferta); Vítor Carvalho Correia 
(7,5€); Luís Ferreira Caseiro (7,5€ + 2,5€ oferta); António Augusto Espírito Santo (22,5€ – 4 anos); Ana Isabel de Sarmento Marques (10€); Carlos 
Afonso Paixão Lopes (10€); António do Nascimento Almeida (10€); Manuel Carlos do Nascimento Almeida (10€); Manuel Vaz Almeida (30€ – 4 
anos); Fernando Lopes Baltazar (22,5€ – 3 anos + 2,5€ oferta); Solange Antonioletti (20€); Alfredo Lopes Dias dos Santos (30€ – 3 anos); Maria 
Domingos dos Santos (45€ – 3 anos + 5€ oferta); João Paulo da Cruz Lopes (15€ + 3€ oferta); Virgílio Ferreira Caseiro (7,5€ + 1,5€ oferta); Luís 
Filipe Almeida Nunes Pinto (100€ – 4 anos patrocinador) e Alice Tenreiro (10€).
(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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CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA

Numa organização da Casa do Concelho de 
Aguiar da Beira, com sede em Lisboa, teve lugar em Carapito, 
no passado dia 15 de Dezembro, uma cerimónia de homenagem 
ao carapitense Carlos Augusto de Almeida. Este cidadão de 
Carapito era uma pessoa que não deixava ninguém indiferente. 
Em primeiro lugar, pela sua inteligência. Depois pelo seu saber. 
Era uma pessoa culta, que lia muito, sendo bom aluno na escola 
e sempre se interessou pelas pessoas e a vida de Carapito. Não 
tinha papas na língua, como se diz entre nós, e enfrentava o 
poder se necessário fosse. 

Na sua vida adulta, sempre muito agitada, sabia fazer de 
tudo um pouco. Era um “engenhocas” para inventar coisas que 
na sua ideia fossem úteis para a sua vida e para a vida dos de-
mais. Dele se recordam os mais velhos, que desmanchava um 
motor e o voltava pôr em funcionamento sem sobrarem peças. 
Teve várias malhadeiras de centeio que, apesar de as comprar 
novas, desmontava para as pôr a funcionar à sua maneira. O seu 
célebre carro, além de andar na estrada, também deslocava a 
malhadeira e mantinha-a em funcionamento a malhar o centeio.

Meteu-se a fundo na questão da Serra do Pisco, entregue 

aos Serviços Florestais para encher de árvores na década de 
cinquenta. Foi um dos principais opositores a esse projecto, 
apesar de na juventude ter sido um dos grandes amigos do 
Professor Paixão, que autorizou o Estado a florestar as nossas 
serras.

A homenagem constou de um descerramento de uma lápide 
na sua casa, situada no Cimo de Vila, com a presença de fa-
miliares, amigos, associados da Casa do Concelho e represen-
tantes autárquicos.

A propósito desta homenagem, e quando se celebrou o cen-
tenário do seu nascimento, o seu filho Manuel Carlos lembrou as 
lutas de seu pai, integrado na “Comissão para a Defesa do Bem 
Comum”, criada ad hoc para defender os interesses do povo de 
Carapito, em relação à florestação da Serra, Rei Moiro e Fraga. 
Lembrou designadamente a falta que fizeram aqueles terrenos 
para as pessoas poderem apascentar os seus gados. Lançou 
o desafio de a Junta de Freguesia comemorar os 60 anos da 
resolução dessa questão, com a sentença definitiva que restituiu 
ao povo de Carapito a propriedade daqueles territórios.

A homenagem terminou com um almoço servido num dos 
restaurantes de Carapito, no meio de conversas sobre a um 
tanto atribulada quanto vivida, vida e a obra do homenageado e 
da sua família.

A. F. Caseiro Marques
FUNDADOR

Um Carapitense Singular

Presidente da Casa do Concelho de Aguiar da Beira em Lisboa, Bernardino Fonseca, discursava durante a homenagem.

B
F
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O Natal continua a ser a época mais simbólica do ano para 
todos os cristãos. As luzes que enfeitam as casas continuam a 
iluminar a noite durante cerca de um mês; os presépios entram 
nas casas, na Igreja ou ornamentam até as ruas.

Em Carapito, durante a quadra natalícia, felizmente as 
tradições ainda continuam as ser as mesmas, pese embora 
umas pequenas alterações, o que é deveras importante.

Quando vemos algumas tradições ou eventos habituais de-
saparecerem noutras festas, sentimos uma clara diferença que 
nos faz pensar para onde estas caminham.

No dia de consoada, a Praça continua a receber o cepo que, 
ano após ano, não tem esmorecido, bem como a satisfação à 
sua volta. Apesar de molhados, pois a chuva nas semanas ante-
riores tinha sido intensa, uma parte dos cepos conseguiu aque-
cer o ambiente, que na verdade estava muito mais agradável do 
que em anos anteriores. Há muito tempo que não estaria tão 
“quente” no Natal, com temperaturas a rondarem os 10 graus 
positivos.

As conversas entre amigos, os encontros e os reencontros 
continuam a acontecer em volta do cepo, apesar de a afluência 
não ter sido em grande número.

Mais tarde chegou a panela de ferro e os ingredientes para 
fazer o vinho quente, que apesar de ter tradição um pouco por 
toda a Europa nos mercados de Natal, já é presença assídua no 
cepo de Carapito.

No Dia de Natal, a missa começou de forma diferente, com 
as crianças a levarem o Menino Jesus para o altar, seguidos da 
estrela que guiou os Reis Magos, acompanhada pelos anjos e 
os representantes de várias outras profissões cujo lema é ajudar 
o próximo.

E se o Natal é feito de tradições, também o é beijar o menino, 
que este ano foi também levado a casa de todos aqueles que 
não se puderam deslocar à Igreja, numa visita das crianças de 
Carapito, que, cheias de alegria, alegraram um pouco mais o 
Natal dessas pessoas.

E, se são estas as tradições do Natal, pois que continuem.

O NATAL E SUAS TRADIÇÕES

As conversas fluíam ao sabor do Cepo, que ardeu pela noite dentro. Os degraus do Pelourinho e o chafariz acolhiam a maior parte da gente.

As crianças e jovens com o Padre Silvério na missa de Natal. O Menino Jesus em visita às casas dos doentes.



X EDIÇÃO DO "CANTAR AO MENINO" REALIZOU-SE 
EM PINHEIRO
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A Igreja Paroquial de Pinheiro começou o ano com a rece-
pção à décima edição do evento 'Cantar ao Menino', no dia 5 
de Janeiro.

No evento participaram 12 grupos corais do concelho, junta-
mente com o grupo organizador — Raízes da Terra.

A iniciativa envolveu cerca de 200 pessoas que, com cânti-
cos religiosos, anunciaram a chegada do Menino Jesus.

O primeiro grupo a actuar foi o da paróquia de Sequeiros, 

seguindo-se os grupos do Eirado, do Souto, de Gradiz, de Dor-
nelas, de Aguiar da Beira, de Coruche, de Forninhos, de Pena-
verde, de Carapito, da Cortiçada e, por fim, de Pinheiro.

O encontro foi encerrado pelo grupo Raízes da Terra, como 
tem vindo a ser habitual.

No final realizou-se um lanche-convívio entre todos os par-
ticipantes, que foi oferecido pela Junta de Freguesia de Pinheiro.

Em 2021, a 11.ª edição irá realizar-se em Sequeiros.

Mais de 800 pessoas participaram na festa de 
Natal sénior do concelho

Realizou-se no dia 10 de Dezembro a festa de Natal sénior 
do concelho de Aguiar da Beira, que, pelo segundo ano con-
secutivo, recebeu Sua Excelência Reverendíssima o Bispo de 
Viseu — D. António Luciano.

Na festa realizada no restaurante “Panifex” participaram cer-

ca de 850 pessoas, em verdadeiro espírito de Natal.
A festa teve três grandes momentos: primeiro uma eucaristia, 

presidida por D. António Luciano, e em que participaram tam-
bém os vários párocos do concelho, depois um almoço e, por 
fim, um pequeno baile.

A Câmara Municipal de Aguiar da Beira ofereceu ainda um 
guarda-chuva como presente de Natal a todos os presentes.

A festa de Natal sénior for organizada pelo Município de Agui-
ar da Beira em colaboração com as Uniões/Juntas de Freguesia, 
IPSS’s e instituições residenciais privadas do concelho.

MAIS DE 800 PESSOAS PARTICIPARAM NA FESTA 
DE NATAL SÉNIOR DO CONCELHO

Cidália Batista
SUBDIRECTORA
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Grupo coral de Carapito em actuação na Igreja Paroquial de Pinheiro.

Eucaristia presidida pelo Bispo de Viseu, D. António Luciano. A assistência durante a eucaristia.
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Para lembrar a memória do pai que faleceu há 
20 anos, a filha Virgínia, resolveu agrupar toda a poesia publi-
cada no jornal Caruspinus e acrescentar os testemunhos de co-
legas, amigos e familiares que tiveram parte nos 59 anos da vida 
de seu extremoso pai.

Segundo nos informou a autora, “Ser Pessoa” não se desti-
nava a apresentações como livro, mas os amigos e colegas de 
António Morgado “forçaram” duas apresentações em Lisboa. O 
Sr. Presidente da Câmara de Aguiar da Beira, Joaquim Bonifá-
cio, também se disponibilizou para mais uma apresentação no 
auditório da Biblioteca Municipal, no dia 7 de dezembro. Esta 
apresentação esteve a cargo do Sr. Fernando Andrade, que 
havia tido, enquanto presidente da Câmara um amplo conheci-
mento da pessoa, António Morgado, e também de toda a co-
munidade que se encontrava em Lisboa, pelos encontros anuais 
e toda a dinâmica da Casa do Concelho de Aguiar da Beira. 
Esta apresentação foi muito muito bem dirigida e cuidada, com 
o enaltecimento dos valores humanos da pessoa do António 
Morgado, mas também das gentes de Carapito. Estiveram pre-
sentes alguns amigos que com ele viveram a guerra do ultramar, 
não deixando de revelar o apelido por que era tratado: “Padre 
Américo”.

Também em Carapito, o Presidente da Junta, Filipe Pinto, 
disponibilizou a sala para que o Tó-Zé Paixão apresentasse o 

livro, dando relevância a todos os carapitenses, que como o 
António Morgado saíram para diversas cidades do país ou do 
estrangeiro, em busca de melhores condições de vida e nunca 
esqueceram a terra natal, dignificando pelo seu trabalho e no-
breza de caráter o nome de Carapito.

“Ser Pessoa” é um livro agradável e com apresentação grá-
fica esmerada, onde para além das palavras da Dr.ª Virgínia se 
incluem os prefácios do marido, Sr. Rui Abreu e do amigo, Sr. 
Padre Silvério Cardoso; tal como as contribuições do irmão Ber-
nardino, da sobrinha Daniela, da amiga Rosa Jacinto, dos ami-
gos; Augusto e esposa, Maria José Marques, António do Nasci-
mento Almeida, Fernando Andrade, Manuel Carlos de Almeida, 
Tó-Zé Paixão, Avelino Fernandes, General Almeida Bruno, José 
Vizeu, António Ribas e César Augusto Magalhães. 

Esta obra é realmente um louvor à vida. À vida que cor-
reu por um caminho bem preenchido de realizações, trabalho, 
solidariedade e dedicação que o António Fonseca “Morgado” 
concretizou, descrito nas palavras de louvor, homenagem, agra-
decimento e amor da sua filha Virgínia, bem expressos numa 
encantadora e sentida carta a finalizar este livro de homenagem 
a um bom carapitense.

Parabéns à autora e a todos os que participaram nestes 
eventos.

ANTÓNIO FONSECA 'MORGADO'
Ser Pessoa — Memórias de dias felizes

Tó-Zé Paixão
Ex-DIRECTOR

Apresentação em Aguiar da Beira. Apresentação em Carapito.
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A Escola Primária e o Jardim de Infância de Ca-
rapito encerraram o primeiro período lectivo com uma festa de 
Natal, no dia 17 de Dezembro. A festa realizou-se na sala da 
escola primária, onde os alunos, divididos pelos diferentes anos, 
fizeram a representação de peças e músicas de Natal ao som do 
órgão tocado pelo professor.

A plateia estava, como sempre, cheia com os familiares e 
os pais, que nunca deixam de estar presentes num momento 
tão importante na vida dos seus filhos. Também a Directora do 
Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca — 
Elisabete Bárbara — esteve presente na festa. 

No final, todos receberam uma prenda do Pai Natal — corte-
sia da Junta de Freguesia de Carapito — e depois participaram 
num almoço partilhado, que contou com a contribuição de to-
das as mães.

ESCOLAS DE CARAPITO ENCERRARAM O ANO
COM UMA FESTA DE NATAL

Cidália Batista
SUBDIRECTORA

2020 TRAZ DUAS GRANDES OBRAS
PARA CARAPITO
Saiba os detalhes

Na última edição referimos as duas grandes obras previstas 
para Carapito para este ano de 2020. Agora que já dispomos 
de mais informações, apresentamos aqui os detalhes.

Requalificação do Dólmen N.º 1 — Casa da Moira
A obra da responsabilidade da Câmara Municipal de Agui-

ar da Beira foi adjudicada, ainda em 2019, à empresa com 
sede na Meda, GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA 
(a mesma empresa que está a fazer a renovação do Largo da 
Carvalha de Aguiar da Beira). O valor da adjudicação foi de 
428.245€ + IVA.

A obra tem uma comparticipação de 85% de fundos públi-
cos. Os restantes 15% serão suportados pela Câmara Munici-
pal.

Como planeado, o objectivo é reconstruir a mamoa que 
cobria o Dólmen, requalificar as suas imediações, construir 
uma ponte pedonal em madeira para se poder atravessar o Rio 
Carapito, construir muros de suporte ao leito do rio, construir 
um parque de estacionamento para ligeiros e pesados e uma 
segunda ponte para passagem de privados e manutenção do 
próprio dólmen. O caminho entre a estrada principal e o dól-

men será requalificado usando tuvenã.
O prazo de execução é de 270 dias e prevê-se que as 

obras comecem em Março ou Abril.

Praia Fluvial de Carapito
Após o lançamento do segundo concurso para esta obra 

da responsabilidade da Junta de Freguesia de Carapito, apre-
sentaram-se cinco concorrentes. O vencedor do concurso, no 
valor de 399.867,37€ + IVA, foi a empresa GUMERVIAS — 
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDA, com a qual o 
contrato já foi assinado.

Tendo em conta que o projecto foi financiado em 360.000€ 
pelo Turismo de Portugal, cabe agora à Junta de Freguesia 
comprovar a capacidade de pagar os restantes 39.867,37€ + 
IVA do valor total (63.859,41€ no total) para que o Tribunal de 
Contas emita o visto para a obra poder avançar, tarefa que, 
segundo o Presidente da Junta “não tem sido fácil, devido à 
falta de interesse por parte da Câmara Municipal, não só na 
obra, mas também na sua comparticipação”.

O prazo de execução é de 365 dias e a obra terá início as-
sim que tiver recebido o visto.

C
S

As crianças na interpretação de uma música de Natal. A assistência na festa de Natal.
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Luís Manuel Rodrigues Sobral, 39 anos e Ana Catarina 
Fernandes Caseiro Sobral, 37 anos, têm dois filhos, Ana 
Luísa Caseiro Sobral e Mateus Caseiro Sobral. Em 2017, de-
pois de 14 anos emigrados na Suíça, abriram em Carapito a 
empresa “O Leitão do Pisco”. Agora que já passaram mais 
de dois anos desde a abertura ao público, fomos ver como 
está a correr este novo negócio em Carapito.

Em vez de falarmos já sobre o presente, vamos começar 
pelo início da tua história.

Luís: Ora bem, eu nasci aqui em Carapito, em 1980. Fre-
quentei aqui a escola primária e depois fui estudar para Aguiar 
da Beira, onde concluí o 12.º ano.

Depois fui para a tropa, para Beja. Estávamos em 2000. Fiz 
lá a recruta e a especialidade — de atirador— e depois fui para 
Viseu. Saí de lá em 2003.

E depois?
Luís: Depois casei-me com a Catarina e fomos para a Suíça 

trabalhar. Isto logo em 2004.
E quanto tempo é que estivestes na Suíça?
Luís: Estivemos lá 14 anos.
E como é que foi o percurso lá, durante esses 14 anos?
Luís: Bem, quando saímos daqui... fomos assim um bocadito 

às escuras. Fomos para a Suíça alemã, mais propriamente para 
Interlaken. Estivemos lá quatro anos a trabalhar no ramo da ho-
telaria. Depois fomos para Gland, que é uma terra que fica entre 
Genève e Lausanne, e ficámos lá aproximadamente 10 anos.

E, dessa vez, em que é que fostes trabalhar?
Luís: Eu fui trabalhar para a construção civil, na construção 

de estradas e assim. A Catarina continuou na área das limpezas.
Como é que avaliais a vossa experiência desses 14 anos 

na Suíça?
Luís: É assim, a primeira experiência na hotelaria, digamos 

que foi uma primeira opção, devido a termos lá família, que foi 
quem nos arranjou lá esse primeiro trabalho.

Na verdade facilitou muito ser nesse ramo porque tanto eu 

como a Catarina frequentámos a área de humanidades até ao 
12.º ano e como naquele tipo de trabalho lidávamos com muita 
gente, com diferentes línguas, já tínhamos algumas bases que 
nos ajudaram bastante na integração.

Então a que é que se deveu essa alteração passados qua-
tro anos?

Luís: Bem, o nosso objetivo sempre foi ir, tentar fazer a nossa 
vida, e depois regressar. E uma coisa que nós reparamos é que 
o ramo da hotelaria na Suíça paga-se... se calhar é um dos ra-
mos onde se paga mal. E, depois, começámos a ponderar outra 
coisa, algo diferente onde pudéssemos ganhar mais qualquer 
coisa. Foi para isso que para lá fomos, não é? E foi o que acon-
teceu. Decidimos mudar para outra coisa, para outro tipo de 
trabalho.

Mas sentis-vos satisfeitos com estes 14 anos de Suíça?
Luís: Sim, sim, sim! É uma coisa que… digamos que foi um 

passo grande que demos, que nos ajudou a avançar com a 
nossa vida e a alcançar os nossos objectivos. Por isso, foi bom, 
foi bom!

Antes de regressardes aqui para Carapito em definitivo já 
tínheis em mente abrir este negócio?

Luís: Sempre! Foi sempre este o objetivo. Abrir este negócio. 
Praticamente desde que daqui saímos foi a ideia. A ideia era 
essa, claro, depois dependia de como corresse. Mas felizmente 
correu tudo bem, mesmo a nível de saúde, correu tudo bem, e 
conseguimos. E foi o que aconteceu.

E para a Catarina, como é que foi a ‘aventura’ na Suíça?
Catarina: No início foi muito complicado. Deixei a família e 

fui para onde não conhecia praticamente ninguém. Mas foram 
muito bons os 14 anos, aprendi muito, convivi com muita gente. 
E faz muito bem as pessoas saírem daqui para aprender outra 
cultura... sim, foi muito bom.

E quanto ao trabalho?
Catarina: Sempre fiz limpezas. Trabalhei quatro anos num ho-

tel, o Hotel Beau Rivage-Interlaken, e depois fui trabalhar para 
casas privadas. 

Pronto, chegamos então ao ano 2017.
Catarina: Sim, regressámos a Carapito em Julho desse ano.
Onde já tínheis a vossa casa construída.
Luís: É verdade. Começámos a construir a casa em 2013. 

Quer dizer, na verdade é uma história engraçada. Eu sempre 
gostei muito de desenhar. Então nos primeiros meses depois 
de estar na Suíça, acho que das primeiras coisas que fiz foi um 
desenho da nossa casa, para ter uma ideia visual de como é 
que iria ser. Então foi algo que também foi pensado com muita 
antecedência, por causa desse meu gosto pelo desenho.

Então, regressastes em 2017 e nesse mesmo ano abristes 
o negócio, que ainda mantendes.

Luís: Foi uma coisa que começou antes e, praticamente 

LUÍS E CATARINA SOBRAL
'O LEITÃO DO PISCO'

ENTREVISTA
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quando chegámos, estava pronto para podermos começar a 
trabalhar.

E em que é que consiste o negócio, exactamente?
Luís: É assim, o nosso negócio consiste em comprar car-

caças de leitão cruas, prepará-las, assá-las e vendê-las para 
fora. É o chamado ‘take away’.

Está sempre disponível ou é só por encomenda?
Luís: É sempre por encomenda. As pessoas encomendam 

o leitão para ‘x dia’ e a essa hora o leitão sai e a pessoa leva-o 
pronto.

E esse é o único serviço que disponibilizais?
Luís: Não. É assim, quando começámos tínhamos como 

ponto forte trabalhar quase exclusivamente com privados, di-
gamos assim, com as pessoas directamente. Para termos um 
pouco mais de volume, tentei procurar restaurantes e situações 
assim parecidas ao nível da restauração.

Procurei muitos casos e até tentei mais aqui na nossa zona, e 
uma das primeiras ideias que me surgiu foi a sandes de leitão em 
Aguiar da Beira, também porque conhecia a pessoa em questão 
e sabia que poderia estar disponível para uma ideia desse tipo. 
Falei com a Catarina, que concordou comigo e fui lá apresentar-
lhe a proposta. Ela, no início, ficou um pouco hesitante, mas 
disse que ia pensar. Passados dois dias ligou-me e disse para 
experimentarmos e, a partir daí, foi um sucesso.

Catarina: Todas as quintas-feiras.
Luís: É, todas as quintas-feiras há a sandes de leitão no Café 

Paraíso, em Aguiar da Beira. E, depois, tenho outras situações. 
Neste momento, trabalho com um restaurante em Trancoso, 
também, por exemplo.

Forneces diretamente.
Luís: Forneço directamente, todos os domingos. E forneço 

também às quintas-feiras um em Fornos de Algodres e, mais 
recentemente, passei a fornecer leitão para um restaurante na 
Cortiçada, também todos os domingos.

Houve muitos mais, mas nos outros casos encerrámos a co-
laboração.

Porquê?
Luís: Essencialmente porque nós apostamos na qualidade e 

aqui, a nível de restauração, se calhar devido a antecedentes, 
pronto, não aceitaram bem o nosso tipo de leitão, tanto a nível 
de tamanho como noutras situações.

Então, neste momento trabalhais apenas com esses qua-
tro restaurantes, semanalmente.

Luís: Sim, neste momento é essa a situação. Deixámos de 
colaborar com alguns porque eles não quiseram continuar e ou-
tros porque nós não quisemos.

Tendes clientes habituais?
Luís: Sim, temos. No início, podemos dizer que 50% dos 

clientes que tínhamos eram clientes do meu sogro. Os outros 
50% eram pessoas que vinham por curiosidade ou que nós já 
conhecíamos. E pronto, temos clientes que vão, outros que vêm 
e aqueles que ficam. É como em qualquer negócio.

E de onde é que são a maioria dos clientes que tendes, 
neste momento?

Luís: A maioria são do concelho de Trancoso, principalmente 
da própria cidade. Depois, do concelho de Fornos de Algodres, 
e depois aqui do concelho de Aguiar da Beira.

Quando é que abristes ao público, exactamente?
Luís: No dia 4 de Agosto de 2017.
Estamos, portanto, a falar em dois anos e meio da em-

presa aberta ao público, que já serão suficientes para fazer 
uma avaliação, certo?

O interior do espaço, onde são preparados e assados os leitões.



Luís: Até agora posso dizer que está a correr de acordo com 
as expectativas. Já sabia, à partida, que iria ser um negócio sa-
zonal, por isso tem épocas boas, tem épocas más e tem épocas 
médias. Dá para fazermos a nossa vida, sem extravagâncias. 
Tem-se mantido estável, pode dizer-se.

Ainda antes de vir chegaram-me a dizer: “vais agora investir 
numa aldeia, quando é que depois recuperas o investimento?”, 
mas na verdade o objectivo de quem faz este tipo de inves-
timentos não tem que ser necessariamente recuperá-los, mas 
sim viver o dia-a-dia num sítio onde nos sintamos bem.

Já pensastes em expandir o negócio para outras propor-
ções?

Luís: Sinceramente, não. Já nos perguntaram a mesma coi-
sa, mas, na verdade, mesmo que fosse um novo formato de 
negócio, com um restaurante de leitão por exemplo, iria sempre 
colidir com o que já cá temos e isso é algo que não queremos 
fazer. Decidimos, logo no início, apostar em algo de diferente, 
foi isso que fizemos e é assim que queremos que continue. 
Portanto, expandir o negócio aqui, não. Para outras zonas, já 
houve, pode dizer-se, quase essa possibilidade, mas isso já en-
volve outras coisas diferentes para as quais não estamos ainda 
preparados ou disponíveis.

Há alguma situação menos positiva com a qual tenhais 
que lidar?

Luís: Sim. Há algumas épocas do ano em que, na nossa 
zona, o produto com o qual trabalhamos não está disponível. 
Se olharmos para os concelhos de Aguiar da Beira, Trancoso ou 
Fornos de Algodres não encontramos quaisquer explorações de 
criação de leitão. Então, limita-nos bastante o nosso trabalho. 
No ano passado, devido a limitações várias, chegámos a depa-
rar-nos com a situação de, simplesmente, não ter leitões para 

assar. Quem os tinha não os queria vender porque preferia que 
ficassem para criação e, devido aos aumentos que houve nas 
exportações, fomos comprar as carcaças de leitão 30% mais 
caras do que o normal.

Então vês-te numa situação em que, no futuro, poderás ter 
que avançar também para a criação do leitão?

Luís: Essa é uma situação complicada, porque como somos 
só dois e isso envolve muito mais trabalho, já iria alterar com-
pletamente a forma como trabalhos e, por isso, não estamos a 
ponderar avançar para isso.

Actualmente, o leitão que assais provém de onde?
Luís: Trabalhamos com o matadouro da zona, que é em Pi-

nhel, e recebemos também alguns leitões de mais longe, neste 
caso de Oliveira do Hospital e de Leiria.

Certamente que nesse caso o produto final terá que ser 
mais caro.

Luís: Sem dúvida. Para além de ser longe há intermediários, 
e tudo soma ao preço final. Por querermos manter a qualidade 
estamos sempre à procura de novos fornecedores e nem sem-
pre é fácil.

Qual é o tipo de leitão com que trabalhais?
Luís: Leitão fresco, sempre, acima de tudo. A qualidade do 

produto final é muito diferente do que seria se não fosse fresco. 
Já tivemos a oportunidade de trabalhar com leitão congelado, 
mas nunca o fizemos, porque não quisemos. Mesmo que isso 
fizesse com que fosse mais barato, a qualidade seria muito in-
ferior, e, por isso, preferimos manter-nos fiéis aos nossos princí-
pios.

E qual é o tipo de forno que usais?
Luís: É um forno que é industrial, mas que na verdade é como 

se fosse artesanal. É um forno a lenha que nos permite assar o 
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Luís e Ana Luísa no interior do espaço.
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leitão a uma temperatura sempre fixa e com o qual alcançamos 
sempre o resultado pretendido.

Nesse caso também é necessário ter um outro produto, 
que é a lenha.

Luís: Sim, também tenho que a arranjar e aproveito para o 
fazer nas alturas de menor trabalho. Uma compro-a, outra ar-
ranjo-a eu, mas aproveito sempre as épocas baixas para me 
abastecer.

E quais são as épocas altas no vosso negócio?
Luís: O Natal, a Páscoa, o Verão e o São Pedro, por ser a 

festa mais forte na aldeia.
Depois de terdes estado 14 anos fora, foi fácil o regresso?
Luís: Para mim foi mais fácil do que para ela, tal como tinha 

sido na ida para a Suíça. Felizmente também tivemos a facili-
dade de a nossa filha estar muito interessada em regressar, por 
isso, foi uma boa combinação de vontades.

E foi fácil para ela a adaptação na escola?
Luís: Sim, felizmente foi muito fácil, porque ela já estava muito 

apegada a Carapito, principalmente por virmos cá de férias, em 
média, três vezes por ano.

Vamos então terminar com umas perguntas sobre Cara-
pito. O que é que achas da nossa aldeia?

Luís: Acho que é completamente diferente das outras. E o 
mesmo dizem-no também clientes nossos, que vêem que é uma 
aldeia que ainda tem muita gente, incluindo muitos jovens, e 
muito trabalho. Para mim é uma aldeia fora de série. Na verdade 
foi esta ‘paixão’ por Carapito que nos fez regressar e abrir aqui 
o nosso negócio. Eu sempre disse que uma das coisas de que 
mais gostava era da Serra do Pisco. E por isso é que demos o 
nome “O Leitão do Pisco” à nossa empresa. Sentimos a nossa 
terra. Apesar de já não ser aquilo que era há uns anos em ter-

mos de população, está a conseguir aguentar-se num patamar 
muito melhor do que outras aldeias aqui à volta.

Tendo em conta que viveste em cidades e locais bem 
maiores do que Carapito, quando estiveste na Suíça, sentes 
falta de alguma coisa em particular aqui no teu dia-a-dia?

Luís: Agora que falas nisso até posso deixar aqui uma ideia, 
para alguém que queira investir aqui. A nossa ideia sempre foi 
investir nos leitões, mas uma coisa que sempre senti que faz 
falta aqui é uma pequena cooperativa, generalista. Apesar de 
tudo, a nossa aldeia é essencialmente baseada na agricultura, 
tal com a grande maioria das aldeias à nossa volta, e as pes-
soas que querem continuar a ter as suas culturas sentem-se um 
pouco desapoiadas porque produzem e depois não conseguem 
escoar os produtos.

Foi a segunda opção que me surgiu quando estava a pensar 
em investir.

Acho mesmo que é algo que faz muita falta aqui na nossa 
zona, alguém que consiga arranjar parceiros e fontes de es-
coamento, em supermercados e outros similares.

Isto é algo que sempre existiu na Suíça e lá o agricultor quan-
do produz algo já sabe a quanto o vai vender e as quantidades 
que lhe vão comprar. Não precisa de ser muito, mas já sabe com 
o que contar. Aqui é um tiro no escuro. Até temos boas terras 
e podíamos ter uma produção significativa, mas faltam rotas de 
escoamento.

Catarina: Faz falta um lar, também. Toda a gente toca no 
mesmo, mas é verdade.

Obrigado pela disponibilidade para esta entrevista e ficam 
os votos para que o negócio prospere.

ÁLVARO CASEIRO DE ALMEIDA

O exterior do espaço, na Rua da Confraria, com a carrinha de trabalho em primeiro plano..



O TALEFE ESTÁ A CAIR
Vamos agir a tempo?

OPINIÃO

A Serra do Pisco ou Serra de Almançor eleva-se 
a 989 metros, sendo a segunda montanha mais alta de Portugal, 
de entre aquelas que têm menos de 1000 metros de altitude. É 
o ponto mais alto do concelho de Aguiar da Beira.

No cimo da Serra foi construído, em 1954, pelo Instituto 
Geográfico de Portugal, o marco geodésico a que chamamos 
Talefe. Depois de construído, em 26 fiadas de pedra, foi pintado 
a branco, com uma faixa preta ao centro, numa iniciativa que 
visava assinalar os pontos mais altos do território nacional.

A rede geodésica nacional é composta por 9.000 marcos 
geodésicos divididos em três ordens de importância/visibilidade:

— 1.ª ordem: em forma de pirâmides quadrangulares, distan-
do entre 30 a 60 quilómetros.

— 2.ª ordem: em forma de cilindro mais cone com listas, 
distando entre 20 a 30 quilómetros.

— 3.ª ordem: cilindro mais cone listado, de tamanho menor 
que o anterior, distando entre 5 a 10 quilómetros.

O Talefe da Serra do Pisco é o único de 1.ª ordem em muitos 
quilómetros à sua volta. 

Ainda a sua construção não tinha efectivamente terminado, 
já o Talefe era alvo de visitas e excursões, motivadas não só pela 
sua imponência (tem cerca de 10 metros de altura), mas tam-
bém pela possibilidade de, a partir dali, se observar a paisagem 
em 360 graus, por dezenas de quilómetros. Ao longo dos seus 
66 anos, já se lhe perdeu a conta às visitas, a pé, de carro ou 
de mota.

A desorganização das pedras do topo começou, diz-se, há 
já cerca de 25 anos, devido a um forte trovão que o atingiu, 
tendo a degradação vindo a aumentar de ano para ano, primeiro 
apenas devido aos factores climatéricos, depois devido à cons-
trução do Parque Eólico do Pisco.

 Actualmente, o risco de desmoronamento de cerca de 35% 
da estrutura é extremamente elevado e certamente não resistirá 
a novos trovões, factores atmosféricos capazes de moldar mon-
tanhas inteiras.

Apesar do espaçamento entre as pedras do topo, ainda nen-
huma caiu, o que, a acontecer, tornará a sua recuperação ainda 
mais difícil. Não negligenciando a probabilidade de desmorona-
mento, o principal factor a considerar é, sem dúvida, a ameaça à 
segurança, pois continua, a todo o momento, a ser visitado por 
pessoas que o circundam.

  Neste momento, a sua recuperação não é apenas 
necessária, mas urgente.

Ainda que seja preciso uma autorização do CIGeoE (Centro 
de Informação Geoespacial do Exército), que por acaso está a 
par da situação, certamente que não será este a repará-lo. A 
Junta de Freguesia de Carapito, mesmo que tenha vontade, não 
tem os fundos para isso, apesar de não ser um investimento 

Álvaro Caseiro de Almeida
DIRECTOR

Visita ao Talefe nos anos 50 do século passado.

Placa em mármore na parte frontal do Talefe Grande.

O Talefe, em 2002, durante um passeio de motas.
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que precise de uma candidatura a fundos públicos! A Câmara 
Municipal também está a par da situação, já visitou o local, sabe 
qual é o seu estado e o perigo que representa. Haverá outras 
prioridades, certamente. Mas quais? Ouve-se falar em 40 mil 
euros para embelezar uma rotunda, 60 mil para fazer um muro, 
ou 300 mil para alcatroar estradas…, por exemplo.

Basta que façamos uma pesquisa simples para verificarmos 
o exemplo do Talefe da Melriça, em Vila de Rei, que marca o 
centro geográfico de Portugal, o seu estado de conservação e 
o quanto isso contribui para o turismo consistente, não o oca-
sional.

Andámos 20 anos à espera que o Dólmen N.º 1 fosse requa-
lificado. Bem sabemos da complexidade da obra, da burocracia 
que envolve, das aprovações necessárias, etc., etc., mas no fi-
nal percebemos que é tudo uma questão de vontade política, e 
de prioridades, nada mais.

O concelho de Aguiar da Beira já perde simplesmente devido 
à sua localização geográfica, mas não faltam exemplos de ca-
sos semelhantes muito mais bem-sucedidos. Tudo tem que ver 
com as prioridades na sua globalidade, que no geral passam por 
pequenas obras sem grande interesse público, mas que con-
somem dezenas de milhares de euros. Esse é que é o problema, 
porque o orçamento anual tem um valor fixo e, se já foi gasto, 
não se pode gastar duas vezes.

Para além do Talefe principal, ao qual também se chama 
Talefe Grande, a Serra do Pisco tem num outro ponto aquele 
que se é conhecido por Talefe Pequeno, sendo de 3.ª ordem. 
É verdade que este não tem o mesmo interesse público que o 

outro, mas a sua recuperação não é só uma questão de ma-
nutenção do nosso património, é uma questão de manter viva a 
nossa história.

Das suas cores originais já só resta, de forma muito ténue, a 
faixa preta a meio do cone. Acreditem que a vista que se tem de 
Carapito a partir daquele ponto é algo que também impressiona.

Em resumo, este artigo não é só um novo alerta para o estado 
em que se encontram estes dois marcos geodésicos, mas tam-
bém um alerta para a importância de identificar correctamente 
as prioridades, se é que queremos distinguir-nos dos restantes. 
Mas claro, cada um tem a sua opinião. Esta é apenas a minha.

O Talefe Grande, na Serra do Pisco, em 2020.

O Talefe da Melriça, no centro geográfico de Portugal. O Talefe Pequeno, na Serra do Pisco, em 2013.

Vista de Carapito a partir do Talefe Pequeno.
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PARTICIPAR É PRECISO

Ano Novo, Vida Nova! Esta é uma frase muito 
utilizada no início de cada ano. Chegados ao fim dele, a maior 
parte das vezes constatamos que não aconteceu nada de novo 
e o mundo manteve as suas misérias e guerras habituais, quan-
do não se agravaram. Mas “a esperança é a última a morrer”, 
dizemos!

No dia 29 de Dezembro estive em Carapito na apresentação 
do livro Caruspinus 1979–2019 — 40 Anos de História. Apesar 
de estarmos presentes umas dezenas de pessoas, achei que 
poderia e deveria ter estado muito mais gente. Também daí o tí-
tulo deste meu texto, mas não só! Não só, pois ao folhear o livro 
vi com alguma tristeza que os leitores e assinantes do jornal não 
foram receptivos à solicitação do Diretor, que os incentivou a es-
creverem textos sobre o que o jornal representa nas suas vidas, 
para serem inseridos no livro. Apenas há no livro sete (7) con-
tributos nesse sentido e quatro deles são dos seus fundadores 
e diretores. Ou o apelo não foi ouvido e sentido, ou então como 
quase em tudo no geral, as pessoas ficam à espera que sejam 
os outros a fazer, falar e nunca dando valor à sua própria con-
tribuição, escrita neste caso, por mais simples e singela que ela 
possa ser. Toda a gente faz com certeza a sua apreciação sobre 
o jornal e a importância que ele tem para si. Caso contrário, 
nem seriam leitores e/ou assinantes. Eu como já referi noutras 
ocasiões, não sou um leitor incondicional do Caruspinus e em 
Carapito apenas vivi durante os meus primeiros 11 anos dos 
66 que já tenho. Apesar disso sou assinante, leio-o de enfiada 
quando o recebo e faço a minha apreciação crítica dele, embora 
apenas para mim a maior parte das vezes.

Por tudo o que atrás escrevi entendo que: Participar é pre-
ciso! No caso concreto do Caruspinus, com um poema, um 
conto, uma história ou tantos outros assuntos que entendamos 
partilhar com todos os leitores. Até para que o jornal tenha mais 
vida e o Diretor, Diretor-Adjunto, Subdiretora e demais colabo-
radores, sintam que há outras pessoas que se interessam pela 
vivacidade e continuação do jornal.

António do Nascimento Almeida
COLABORADOR

Para Reflexão
No texto  que escrevi para o referido livro, depois de dar os 

parabéns a quem se tem esforçado para que o jornal já tenha a 
bela idade  da “ternura dos quarenta” e tecer várias considera-
ções sobre o que tem sido o jornal, terminei por referir a grande 
lacuna que existe em Carapito, que não é da responsabilidade 
do jornal nem dos seus obreiros. É a falta de um Lar para Idosos! 
Se bem que aqui há uns anos foi tentada a sua concretização, 
tendo até o projeto vindo descrito no Caruspinus, mas do Lar 
nem a primeira pedra foi lançada. Ao que ouvi dizer porque não 
se conseguem verbas para avançar com essa obra, apesar de 
não faltarem pessoas de Carapito, e não só, para utilizarem um 
Lar de média dimensão e preço acessível.

Mas se não há verbas para o Lar, parece não faltarem para 
outras obras. No Caruspinus n.º 45, de Julho de 2019, vem des-
crito: “Praia Fluvial de Carapito — o mais ambicioso projecto 
dos últimos anos”. Não digo que não seja uma obra interessante 
e que em especial no verão tivesse muitos utilizadores. Mas há 

uma questão fundamental e essencial para este projeto funcio-
nar que não vi referida no artigo. É a água e a falta dela! Quantos 
milhares de metros cúbicos dela serão necessários para o seu 
funcionamento normal? Todos sabemos da cada vez maior es-
cassez de água e, ao que sei, a Ribeira de Carapito no verão fica 
habitualmente sem pinga dela. Esse projecto será, diz a notícia, 
financiado a 90% pelo Turismo de Portugal, mas todos sabe-
mos, que por portas e travessas, o capital para todas essas 
obras acaba sempre por sair dos cofres do Estado.

— Daqui amanhã talvez haja uma praia fluvial em Carapito, 
mas talvez sem água para funcionar em pleno.

— Daqui amanhã poderá não haver um Lar para Idosos e 
muitos Idosos a precisar de um Lar, para viverem com dignidade 
o seu outono da vida.

Participar é preciso, em todas as grandes decisões com um 
espírito crítico e construtivo.

Termino, desejando um Bom Ano de 2020 para todos.
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A Morte
LEMBRANÇAS XXVI

Já lá vão muitos anos que em Carapito os prin-
cipais pontos de encontro eram: Praça, Terreiro, Lajinhas, Igreja, 
fornos do pão, barbeiro, tabernas, campo dos mosqueiros, lo-
jas, e venda da Praça. Esta a mais concorrida, porque além de 
venda, também era uma espécie de Estação dos Correios. E 
outros sítios de menos importância.

Com o passar do tempo, a evolução da vida e o aparecimen-
to da Casa Paroquial, Clube, Centro de Dia, cafés, restaurantes, 
e outros, tudo se modificou, com novos hábitos de vida.

Junho de 2019, cá estou mais uma vez em Carapito, desta 
feita para vos falar do meu ponto de encontro, que são os ce-
mitérios — o velho e o novo, bem juntinhos à Igreja Paroquial.

Falar dos cemitérios e da morte, a grosso modo, mete medo. 
Mas o que eu escrevo não é para pregar sustos, nem meter 
medo a ninguém. Não, nem vou falar de caveiras, bruxaria, fan-
tasmas, almas penadas, espíritos malignos. Muito menos lobi-
somens, ou labaredas dos fogos diabólicos, provenientes da de-
composição dos corpos. Nem das corujas agoirentas que veem 
tudo de noite sem moverem o corpo. Não, não é nada disso.

Falo, sim, duma grande reflexão sobre cemitérios e do eni-
gma da morte.

Aqui estou recordando os nossos entes queridos em par-
ticular, amigos e conhecidos da grande família Carapitense. E 
não me posso esquecer daqueles que, pelas mais variadas cir-
cunstâncias da vida, repousam longe de Carapito. Mas este-
jam onde estiverem, merecem igualmente toda a admiração e o 
maior respeito.

Olho e volto a olhar à minha volta. Parece que estou no meio 
de dois lindos jardins, sob um bonito sol de Verão.

Um enorme sossego e uma grande variedade de flores orna-
mentando as campas. Tudo isto perante uma paisagem deslum-
brante de campos, predominando o verde e mais ao longe a 
nossa Serra do Pisco.

Flores e mais flores, expostas ao vento, sol e chuva, sim-
bolizando um ciclo de vida, amor fraternal, respeito, saudade 
e a tradicional Fé Cristã. Sobressaindo as flores brancas a sim-
bolizar a Paz no Mundo do Senhor.

E eu fico a reflectir… O Homem é formado por corpo e alma. 
E todos bem sabemos que a morte é a separação de ambos. E 
que após a morte sobrevive a alma imortal.

Ando de um lado para o outro, irrequieto e ao lado das cam-
pas, vejo várias mulheres a cumprirem um dever moral, o embe-
lezamento das campas e as tradicionais orações.

Sepulturas com diversos tipos de campas em pedra/granito/
mármore. Campas simples, humildes em sinal de pobreza, ou 
talvez um desejo final do finado.

Cruzes de diversos tamanhos, representando o sinal da Sal-
vação. E muitas lápides com fotografias e diversas inscrições, 
tidas como mais notáveis.

Um cenário impressionante, com um silêncio invulgar, aliado 
aos testemunhos de saudades e lembranças da vida. Lembro-
me ainda do “esquife”, um caixão aberto (estrutura de madeira 
aberta), usado há muitos anos em Carapito, com direito a ce-

rimónia no centro da Igreja. E a célebre “mortalha” — lençol — 
cobrindo o corpo do defunto.

E eu continuo a andar e um pouco estonteado, meio perdido 
no tempo e no espaço. A pensar no meu mundo imaginário… 
Isto tudo é um sonho ou é uma realidade? Em vida tudo era 
diferente, mas aqui todos são iguais perante Deus. A força da 
igualdade de Deus todo poderoso.

E eu não resisto à minha grande curiosidade de identificar a 
campa de alguém, para poder viver mais de perto o meu pas-
sado tão distante.

— Oh, Prazeres (minha sobrinha), onde está a campa, onde 
eu e outros meninos e meninas, há muitos anos, andamos a 
rezar as novenas à Menina do Rosário?

— Meu tio, nem mais nem menos, a campa da Menina do 
Rosário está mesmo ao lado dos seus pés, a olhar para si!

— Oh meu Deus do Céu! Afinal de contas estou tão longe e 
estou tão perto?

— Aqui está a Carapitense que nasceu em 1842, com uma 
caminhada de vida exemplar, a favor dos pobres e doentes e 
que faleceu com apenas 36 anos, constituindo um bom exem-
plo para todos os jovens, vendo em si o próximo mais próximo.

Entretanto, é bom lembrar que em Portugal, segundo esti-
mativas, são mais de dois milhões de pessoas a cuidarem dos 
outros.

A Menina do Rosário — a merecedora de novenas e mais 
novenas pelo S. Pedro. E vemos o seu nome ligado à Capela de 
Nossa Senhora do Rosário, hoje em uso como casa mortuária 
de Carapito.

Tendo também sido homenageada por um grupo de Cara-
pitenses, que em boa hora tiveram a iniciativa da criação da As-
sociação Menina do Rosário de Carapito. O historial da sua vida 
foi publicado no Caruspinus n.º 24, de Dezembro de 1983 — 
Figuras da Nossa Terra.

Entretanto as badaladas das horas dos sinos da Igreja, além 
do mais, lembram a todo o momento que o tempo comanda a 
vida. P’rá frente é o caminho.

O nosso organismo biológico luta a todo o momento para 
nos mantermos vivos. Pondo aqui de lado a eutanásia, uma 
polémica da morte assistida no estado terminal. O suicídio como 
fim do sofrimento.

Mas os Carapitenses conhecem a grande verdade — cada 
um carrega a sua cruz no seu percurso de vida e, na sua forma 
de ser e estar prova a Crença, Fé e o Perdão que alivia as almas, 
procurando a cada dia encontrar o verdadeiro sentido da vida. 
Ou melhor, o Dia de Finados ocorre para uma profunda reflexão. 
Jesus sofreu, morreu e depois foi pregar aos espíritos. A Fé na 
Ressurreição de Jesus Cristo. O sinal da Cruz — ‘Em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém’.

E, para terminar, lembro o que o Papa Francisco recordou há 
tempos, quando falava no Dia de Finados:

“Ninguém se perca no fogo eterno do inferno. Não é só no 
Dia dos Finados, que se vai aos cemitérios. Qualquer momento 
serve para cuidar dos defuntos, das sepulturas, fazer orações 
de sufrágio, que são testemunho de esperança para com Deus.”

Senhores leitores do Caruspinus, vamos meditar no que diz 
o velho ditado: “a esperança é a última a morrer.”

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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PUB

LIVRO SOBRE OS 40 ANOS DO CARUSPINUS FOI 
APRESENTADO EM CARAPITO

O ano do 40.º aniversário do Caruspinus encerrou com a 
apresentação de um livro, que compila tudo aquilo que foram 
estas quatro décadas para o jornal.

“Caruspinus 1979–2019 — 40 Anos de História” é o título 
dado à compilação com 112 páginas, todas a cores, divididas 
pelos seguintes 11 capítulos: 1. A História; 2. O Nome Carus-
pinus; 3. O Fundador e os Directores; 4. Os Logótipos; 5. As 
Capas; 6. Os Assinantes e os Leitores; 7. Os Colaboradores e 
os Voluntários; 8. O Caruspinus e o Clube; 9. Os Livros Carus-
pinus; 10. O Espólio; e 11. Testemunhos.

A apresentação teve lugar na Junta de Freguesia de Cara-
pito, no dia 29 de Dezembro, e contou com as presenças do 

Presidente da Câmara — Joaquim Bonifácio, do Presidente 
da Junta — Filipe Pinto, do Fundador, do Director e de dois 
ex-directores.

A assistir esteve uma sala cheia de colaboradores, leitores 
e amigos do jornal e de Carapito, tendo, muitos deles, a opor-
tunidade de partilhar também a sua experiência pessoal com 
o jornal.

O livro é uma edição limitada de 150 exemplares e pode 
ser adquirido junto da Direcção do Caruspinus, no Minimer-
cado Ferreiro, ou, ainda, encomendado através do email  
caruspinus@gmail.com, sendo-lhe enviado pelo correio.

O custo de cada exemplar é de apenas 12 euros.
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