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AUTORES CARAPITENSES PUBLICAM CONTOS EM 
ANTOLOGIA AQUILINIANA
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Um Carapitense na CiênciaUm Carapitense na Ciência



NASCIMENTOS
Nasceu no dia 8 de Outubro 

uma menina com o nome Clara, filha de 
Marisa Caetano e Tiago Júlio.

Nasceu na Suíça, no dia 25 de No-
vembro, um menino com o nome Pedro, 
filho de Rui Lopes e Sandra Morgado.

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

A Diana Tenreiro foi operada às amí-
gdalas, no passado mês de Agosto.

O Sr. Fernando Cardoso foi operado 
ao estômago. Encontra-se em recupera-
ção.

A Sr.ª Augusta Dias foi operada à ve-
sícula. Encontra-se em recuperação.

A Sr.ª Aldina do Espírito Santo foi 
também operada à vesícula. Encontra-se 
em recuperação.

A Sr.ª Lucinda do Carmo foi operada 
às cataratas. Está a recuperar-se.

A Sr.ª Rosa Sousa esteve internada 
em Viseu durante alguns dias para obser-
vação. Encontra-se, de momento, em re-
cuperação.

O Sr. José Sousa Gomes foi trans-
portado ao hospital pelo INEM. Já está 
em casa, em recuperação.

A Sr.ª Ana da Ascensão tem estado 
doente.

O Francisco Baltazar sofreu um aci-
dente carro, tendo que ser internado no 
hospital de Viseu, onde foi operado e es-

teve em recuperação. Já se encontra em 
casa, onde continua a recuperar-se.

O Sr. Sérgio Caseiro fracturou um pé 
enquanto jogava futebol, tendo que ser 
engessado. Continua em recuperação, 
em casa.

O menino Tomás Arraiano foi sub-
metido a uma intervenção cirúrgica. En-
contra-se em recuperação.

A menina Francisca Gonçalves Silva 
caiu tendo que ser suturada com pontos 
no queixo. Está a recuperar-se.

A Sr.ª Aurora Correia foi operada a 
uma mão. Está em recuperação.

O Sr. Virgílio Lourenço partiu um pul-
so. Encontra-se em recuperação.

A Sr.ª Otília Domingos partiu um pé. 
Está em casa a recuperar-se.

O Davide Barranha cortou-se numa 
mão, tendo que ser transportado ao hos-
pital para tratamento. Está em recupera-
ção.

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

Faleceu na Suíça, no 
dia 29 de Setembro, Ana 
Filipa da Silva, aos 32 
anos. Era companheira 
de António Figueiredo 
Pires, de quem estava 
grávida.

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
Depois de mais de 20 anos de espera, 

tudo indica que, no próximo ano, o Dól-
men N.º 1 de Carapito — Casa da Moira 
— irá efectivamente ser recuperado. Digo 
“tudo indica” porque já não é a primeira 
nem a segunda vez que está nos planos 
e daí não passa. Com o lançamento do 
concurso público foi dado mais um pas-
so —importantíssimo — esperando-se, 
agora, que a empresa a quem a obra for 
atribuída faça um trabalho de excelência. 
Nada menos do que isso.

A expectativa era grande e os pedi-
dos atravessaram pelo menos duas gera-
ções. Também não era para menos. Não 
é qualquer aldeia que tem a segunda 
maior anta do país. Mas este não é um 
problema só nosso. Aquela que é maior 
anta do país e do mundo (do seu tipo), 
conhecida por Anta Grande do Zambu-
jeiro — Évora, não está em muito melhor 
estado e ainda há dias foi alvo de van-
dalismo. Na verdade, está até em risco 
de colapso, o que é lamentável. Coberta 
com um telhado de metal e muito mal-
tratada, é o espelho do desinteresse 
por um pedaço tão importante da nossa 
história milenar.

Na verdade, a requalificação do dól-
men é muito mais do que um melhora-
mento do estado actual. Primeiro vai 
permitir-nos vê-lo, quase no seu estado 
original, quando foi construído, há 5000 
anos atrás. Depois, tendo em conta que 
não é comum em Portugal apostar-se 
neste tipo de património, cria um distin-
tivo para Carapito e o concelho. Das visi-
tas de escolas, de arqueólogos, de entu-
siastas e de uma grande diversidade de 
turistas, podemos contar com eles, sem 
qualquer dúvida.

Também a criação do Parque Flu-
vial na Lameira da Ribeira tem gerado 
grande interesse em Carapito e no con-
celho, não só pela magnitude, mas pela 
oportunidade e potencialidade. Foi tam-
bém assim que o júri do concurso viu o 
projecto, pois atribuiu-lhe a nota máxima 
e um orçamento de 360 mil euros. A i-
deia que a Junta de Freguesia começou 
a germinar há já mais de dois anos está 
agora igualmente bem encaminhada, 
após o lançamento da segunda versão 
do concurso, no último mês de Outubro. 
Esperemos que chegue a bom porto, no 
final de 2020.                         O Director
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Pagaram Assinatura: José Manuel Lopes Marques (7,5€); Lucília Lopes Dias Carrilho (10€); Sérgio José Lopes Caseiro (20€ — 2 anos); Vítor 
Manuel Batista Pinto (7,5€); Fernando Sousa Martinho (15€ + 5€ oferta); Philippe Martinho (15€ + 5€ oferta); Adelino Moreira (7,5€ + 2,5€ oferta); 
Francisco da Cruz Figueiredo (10€); Elisa Nunes Cardoso Gomes (15€); Carlos Alberto Bastos de Oliveira (40€ – 2 anos); Maria do Carmo Sousa 
Lopes (15€ + 5€ oferta), Maria do Carmo Guerra (15€) e Francisco Paixão da Cruz (500€ 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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VIRGÍNIA FONSECA PUBLICOU LIVRO EM 
MEMÓRIA DO PAI, ANTÓNIO FONSECA ‘MORGADO’

CULTURA

“Ser Pessoa, Memórias de dias felizes” é um livro de home-
nagem ao pai — António Fonseca ‘Morgado’, apresentado em 
Outubro em Lisboa.

Virgínia Fonseca, residente em Lisboa e filha do Carapitense 
António ‘Morgado’, estreou-se na escrita com o livro intitulado 
“António Fonseca ‘Morgado’ — Ser Pessoa, Memórias de dias 
felizes”.

O livro foi apresentado no Palácio de Queluz, no dia 19 de 
Outubro, na presença de familiares, colegas, amigos e conhe-
cidos.

A apresentação esteve a cargo do advogado Nuno Godinho 
de Matos, patrono com quem a autora fez o seu estágio profis-
sional. A sua amiga fadista Rosa Borges Jacinto deu voz ao 
poema “Ser Pessoa”, da autoria do falecido António Morgado, 
publicado no jornal Caruspinus, n.º 132, em Janeiro de 1999.

No dia 14 de Novembro, o livro foi apresentado em sessão 
pública no Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas.

O livro é uma homenagem ao seu pai, António Fonseca ‘Mor-
gado’, no ano em que se assinalam 20 anos do seu falecimento. 
Trata-se de uma biografia histórica de vida, narrada por teste-
munhos de quem viveu e se relacionou com António ‘Morgado’, 
ilustrado por registos fotográficos e onde constam poemas pu-

blicados no jornal Caruspinus, ao longo dos anos em que foi 
colaborador assíduo.

Em Dezembro será a vez de Aguiar da Beira e Carapito rece-
berem a autora para a apresentação do livro.

No dia 7, o livro será apresentado na Biblioteca Munici-
pal de Aguiar da Beira, a partir das 15h30. A apresentação 
estará a cargo do provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Aguiar da Beira, Augusto Fernando Andrade.

Carapito irá receber a apresentação do livro no dia 8, na 
Junta de Freguesia, a partir das 15h00, sendo conduzida 
por Tó-Zé Paixão.

“QUASE FÁBULAS” É O NOVO LIVRO DE CASEIRO MARQUES
António Francisco Caseiro Marques acaba de publicar um 

novo livro, o segundo só este ano e o 12.º da sua carreira de 
escritor. Nesta sua obra, Caseiro Marques reúne um conjunto 
de textos humorísticos sobre situações que observou durante o 
ano de 2015, na cidade de Vila Real. 

Pegando nessas observações quotidianas, usou animais co-
muns para se pronunciarem sobre elas. Daí o sugestivo título 
que escolheu para este seu livro.

Esta é a primeira vez que o se mete pelos caminhos das 
fábulas, qual aprendiz de Esopo, para criticar algumas situações 
hilariantes ou dignas de crítica por parte de quem anda atento 
àquilo que se passa à sua volta. Neste caso, anda pela cidade 
de Vila Real. Os textos revelam a observação atenta do autor 
não apenas sobre o ambiente que o rodeia, mas também so-
bre os diferentes tipos de fauna, animal e humana, ou humana 

transmutada em fauna animal, que preenche o quotidiano de 
uma cidade.

A apresentação esteve a cargo do advogado Dr. Manuel Car-
dona, no dia 20 de Novembro, no salão nobre do Centro Cultural 
Regional de Vila Real, perante uma assistência recorde de perto 
de cem pessoas.

CCAB HOMENAGEIA CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA NO CENTENÁRIO DO SEU NASCIMENTO
A Casa do Concelho de Aguiar da Beira (CCAB) irá homenagear, no dia 15 de Dezembro, Carlos Augusto de Almeida, data em 
que se assinala o centenário do seu nascimento. A homenagem será feita junto à rua com o seu nome, em Carapito.



RITA DA CUNHA MENDES É A NOVA SECRETÁRIA 
DE ESTADO DA ACÇÃO SOCIAL
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Antiga vice-presidente da Câmara Municipal de 
Aguiar da Beira tomou posse no dia 26 de Outubro.

O Partido Socialista, após ter vencido as eleições legislativas 
do dia 6 de Outubro, foi convidado pelo Presidente da República 
para formar Governo.

Assim, no dia 21 de Outubro, o primeiro-ministro indigitado 
— António Costa — apresentou ao Presidente da República a 
lista dos ministros e dos secretários de Estado que pretendia 
que fizessem parte do XXII Governo Constitucional, lista essa 
que foi aceite pelo Presidente da República.

No total, incluindo o primeiro-ministro, o Governo tem 70 ele-
mentos, somando ministros e secretários de Estado, dos quais 
26 são mulheres e 44 são homens.

Do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial, chefiado por Ana Mendes Godinho, faz parte Rita da Cunha 
Mendes, que assumiu o cargo de Secretária de Estado da Acção 
Social no dia 26 de Outubro, quando tomou posse o novo Go-
verno, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

No dia 20 de Novembro ficou ainda a saber-se que três ci-
dades do interior do país iriam receber secretarias de Estado, 
nomeadamente Bragança (Valorização do Interior), Castelo 
Branco (Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordena-
mento do Território) e a Guarda (Acção Social).

A cidade da Guarda irá receber em permanência, a partir do 
dia 9 de Dezembro, a Secretaria de Estado da Acção Social, 
que ficará instalada no Centro Distrital da Guarda do Instituto da 
Segurança Social.

As reacções à indigitação de Rita Mendes e à escolha da 
Guarda para receber a secretaria de Estado foram, em geral, 
muito positivas. Quem não se mostrou agradado com a mu-
dança da Secretaria de Estado da Acção Social para a Guarda 
foi o Presidente da República, que, disse, pode comprometer a 
meta de erradicar os sem-abrigo até 2023, por ser em Lisboa e 
no Porto que estes se concentram em maior número.

Rita Mendes já tinha ocupado vários cargos na Segurança 

Social. Desde 2001 foi técnica superior do Instituto de Seguran-
ça Social. Entre 2005 e 2008 foi adjunta do Director do Centro 
Distrital da Guarda e, entre 2009 e 2010, directora de Segurança 
Social interina do Centro Distrital da Guarda. Entre 2009 e 2013 
assumiu o cargo de vereadora da Câmara Municipal de Aguiar 
da Beira, em regime de não permanência. Foi depois vice-presi-
dente da Câmara, entre 2013 e 2019, altura em que desempe-
nhou brevemente o cargo de vereadora.

Assumiu ainda, durante vários anos, o cargo de presidente 
da concelhia do Partido Socialista em Aguiar da Beira, de mem-
bro da Comissão Nacional do Partido Socialista entre 1997 e 
2000 e de presidente da Comissão Federativa de Jurisdição do 
PS Guarda entre 2001 e 2003.

Rita Mendes nasceu a 10 de Julho de 1973 e é licenciada 
em Direito pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 
do Porto.

Em Agosto, Rita Mendes, que foi candidata na lista do PS 
pelo Círculo Eleitoral da Guarda, já tinha abdicado do cargo de 
vice-presidente do Município de Aguiar da Beira, passando a 
ocupar o cargo de vereadora a tempo inteiro. José Alberto Ta-
vares, até então vereador a tempo inteiro, assumiu o cargo de 
vice-presidente.

Com a nomeação para o Governo, Rita Mendes apresen-
tou a renúncia à Câmara Municipal de Aguiar da Beira, tendo 
sido nomeado, para o seu lugar, Francisco Fernandes, até então 
chefe do Gabinete de Apoio à Presidência. 

Joaquim Gonçalves, anterior secretário do Gabinete de Apoio 
à Presidência, foi designado para desempenhar as funções de 

chefe de gabinete.
A saída de Rita Mendes levou ainda a alterações na repre-

sentação do Município na Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens (CPCJ), lugar que passou a ser ocupado por Anabela 
Melo, chefe da Divisão Sociocultural, Turismo e Desporto.

A composição actual do executivo camarário é a seguinte:
Presidente: Joaquim Bonifácio
Vice-presidente: José Alberto Tavares
Vereador: Francisco Fernandes
Vereadores em regime de não permanência:
Fernando Pires e Sandra Correia

Eleições legislativas e nomeação para o Governo levaram a alterações no executivo 
da Câmara Municipal de Aguiar da Beira

G
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AUTORES CARAPITENSES PUBLICAM CONTOS EM 
ANTOLOGIA AQUILINIANA
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Decorreu na tarde do dia 3 de Novembro, em Soutosa, Moi-
menta da Beira, a apresentação pública da antologia “Inspiração 
Aquiliniana”.

De entre os diversos contos seleccionados para a referida 
publicação, encontramos dois trabalhos de autores carapitens-
es, “A Carta”, de Teresa Barranha, e “Palavras Esculpidas”, de 
Carlos Paixão.

Do livro constam ainda vários poemas de diferentes autores 
e uma selecção de fotografias originais, que ilustram esta obra 
colectiva e que foram apresentadas nos concursos fotográficos 
do festival de Soutosa em 2015 e 2016. Os textos, em prosa 
e poesia, foram submetidos ao concurso literário em 2018. O 
mote para os textos tinha que incluir, obrigatoriamente, três pa-
lavras em comum: Aquilino Ribeiro, o rio e o serranias.

.

Realizou-se no fim de semana de 23 e 24 de Novembro a 
sétima edição do Certame Gastronómico do Míscaro.

Do programa de dois dias fizeram parte o mercado das asso-
ciações e juntas de freguesia, o espaço gastronómico, a sessão 
de live cooking, o trail do míscaro e o passeio micológico. Houve 
ainda um magusto comunitário e um festival de folclore. Este 
não foi, no entanto, o único momento musical. Actuaram vários 
grupos de concertinas, o conhecido acordeonista e concertinis-
ta Ruizinho de Penacova e o grupo local Raízes da Terra.

Carapito teve este ano presença reforçada no evento, com 
um total de cinco stands. Para além do Centro de Dia e da Junta 
de Freguesia, participaram ainda os três restaurantes da aldeia 
— a pizzaria Nascer do Sol e os restaurantes O Tenreiro e Ter-
reiro de Santa Cruz.

O Centro de Dia e a Junta de Freguesia participaram com um 
conjunto bem recheado de produtos locais, enquanto que os 
restaurantes apresentaram menus especiais.

A pizzaria Nascer do Sol apresentou uma pizza de míscaros. 
O restaurante O Tenreiro, por sua vez, tinha um menu composto 
por sopa de cogumelos, arroz de míscaros com frango e arroz 
doce. Já o restaurante Terreiro de Santa Cruz tinha na ementa 
vitela na púcara com batata assada, legumes e míscaros, risoto 
de boletos e migas de míscaros.

VII CERTAME GASTRONÓMICO DO MÍSCARO DE 
AGUIAR DA BEIRA
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JORGE MACHADO
Um carapitense que escolheu a ciência como modo de vida.

ENTREVISTA

Jorge Felizardo Dias Macha-
do nasceu em Carapito a 16 de 
Outubro de 1985. Doutorado em 
Engenharia Física pela Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade Nova de Lisboa (UNL) e 
em Física pela Sorbonne Univer-
sité Paris, é actualmente Investi-
gador Principal no Departamento 

de Física da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL. 
Desta vez, fomos conhecer o dia a dia deste jovem Cara-
pitense que escolheu a ciência como modo de vida.

Comecemos então pelo início. Como é que foi o teu per-
curso escolar?

O meu percurso escolar até ao 9.º ano foi o mesmo que o 
de qualquer criança que nasça em Carapito. Frequentei a escola 
primária de Carapito até ao 4.º ano e ingressei na Escola E. B., 
2 e 3 C+S de Aguiar da Beira, como era na altura designada. 
Chegando ao 9.º ano, todos os alunos são confrontados com a 
sua primeira grande escolha em termos escolares: que agrupa-
mento escolher para o secundário? Bem, para mim esta escolha 
já tinha sido feita anos antes, uma vez que sabia claramente do 
que gostava ou talvez soubesse mais claramente do que não 
gostava assim tanto. O que é certo é que eu queria ingressar no 
agrupamento Científico-Natural e, assim sendo, tive que mudar 
de escola, pois na altura não era possível frequentá-lo na escola 
de Aguiar da Beira. Inscrevi-me então numa das escolas mais 
próximas de Carapito onde poderia fazer essa escolha, a Escola 
E. B., 2 e 3/S de Fornos de Algodres. Aí frequentei e terminei o 
secundário.

Ingressaste na Faculdade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, no curso de Engenharia Física, em 2003. O que é 
que te levou a optar por esse curso?

A escolha prendeu-se com vários factores. O principal foi sem 
dúvida a curiosidade desenvolvida em torno da Física ao longo 
do percurso que até então tinha feito. A ideia de que é possível 
explicar a Natureza utilizando como ferramenta simplesmente a 
Matemática é algo que ainda hoje me fascina tremendamente. 
Já o gosto pela Engenharia foi porque, achava ingenuamente na 
altura, teria uma maior componente prática quando comparada 
com a Física. Não que não fosse verdade, mas poderia sim-
plesmente ter ingressado em Física e ter continuado a ter uma 
grande componente experimental, até porque tudo o que faço 
hoje é muito mais teórico do que experimental. Outro factor foi 
Lisboa. Eu queria ir para Lisboa. Quando me fui candidatar já ti-
nha decidido há algum tempo para onde iria, e por duas razões: 
a minha namorada (hoje minha mulher) também queria ingressar 
na Universidade em Lisboa e porque, pela informação que na 
altura consegui reunir, seria uma das opções em que teria uma 

maior versatilidade de escolha dentro da Física.
Achas que foi uma boa escolha? O que é que te atraiu 

para o curso?
Sim, olhando para trás, acho que foi, sim. O que me atraiu 

para o curso e em particular para a Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa foi a quantidade de centros de investi-
gação associados à faculdade, em que quase todas as áreas 
“clássicas” da Física estavam representadas por um centro de 
investigação: Física Nuclear, Física Atómica, Física do Estado 
Sólido, Óptica, Astronomia, e por aí fora. Uma vez que não fa-
zia ideia daquilo de que iria gostar, pareceu-me na altura ser 
uma boa opção. Acabei por verificar que sim, porque me tornei 
membro associado de dois centros diferentes. Diria que a minha 
carreira científica terá começado ao nível do mestrado, altura 
em que ingressei no Centro de Física Nuclear da Universidade 
de Lisboa. Ali comecei a trabalhar em ciência, tendo continuado 
o meu percurso com o doutoramento no antigo Centro de Física 
Atómica da UNL, hoje extinto e posteriormente reorganizado no 
Laboratório de Instrumentação, Engenharia Biomédica e Física 
da Radiação (LIBPhys). Actualmente, pertence à Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da UNL.
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No laboratório LKB, em Paris.
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Iniciaste o doutoramento em 2014. Qual é que foi o teu 
tópico de investigação?

Sim, iniciei o doutoramento em Janeiro de 2014, mas noutras 
universidades e mudando o ramo de investigação em que vinha 
a trabalhar desde de 2009. O meu doutoramento foi um pro-
jecto co-tutelado entre a Faculdade de Ciências e Tecnologia  da 
UNL e a Université Paris-Sorbonne. Isto significa que tive dois 
orientadores científicos (um de cada instituição) e que o grau é 
reconhecido pelas duas instituições, sendo que o da UNL é em 
Engenharia Física e da Université Paris-Sorbonne é em Física. 
Tive, portanto, que frequentar as duas universidades e fazer o 
plano de estudos específico de cada uma delas.

E quais é que foram as principais contribuições para a 
ciência durante esse percurso?

Ora bem, o tópico de investigação em que trabalhei (e con-
tinuo a trabalhar) é a Electrodinâmica Quântica (QED do Inglês), 
mas de um ponto de vista experimental. A QED é a teoria dos 
fotões e dos electrões, da interacção da luz com a matéria. Foi 
a primeira teoria de quantização de campo e é o modelo para 
as outras interacções incluídas no Modelo Padrão da Física de 
Partículas. É a teoria mais bem-sucedida de sempre na Física, 
por produzir resultados muito precisos, e continua a ser a “Jóia 
da Física”, forma como Richard Feynman (um dos pioneiros da 
teoria) a adjectivou. A minha investigação é, portanto, em Ele-
ctrodinâmica Quântica, mas num contexto de estado ligado, ou 
seja, em átomos. 

Apesar de ser uma das teorias mais bem-sucedidas de sem-
pre, surgiram algumas controvérsias que a colocaram à prova. 
O meu trabalho foi investigar até que ponto haveria espaço para 
uma má ou uma incompleta descrição da teoria. Para isso, e 
sendo os efeitos de QED em átomos, muito pequenos, realizei 
várias experiências de alta precisão de forma a conseguir aceder 
aos efeitos de QED. Essas experiências têm, no entanto, que ser 
realizadas em estados exóticos da matéria para se conseguir ter 
acesso a essa informação. As principais formas de acesso é em 
experiências com átomos exóticos ou em iões altamente car-
regados. Passo a explicar o que é cada uma destas coisas. Um 
átomo é composto por um núcleo com carga positiva, constituí-
do por protões e neutrões, e electrões com cargas negativas 
que orbitam em volta do núcleo. Ora, um átomo exótico é um 
átomo em que se removem um ou mais electrões e se substitu-

em por uma partícula da mesma família, por exemplo um muão 
ou um pião, que se assemelham em tudo ao electrão excepto 
na sua massa, sendo estes mais pesados. A outra forma de 
acesso é, tendo um átomo com muitos electrões, removerem-
se quase todos e deixar-se apenas um ou dois, por exemplo, 
fazendo depois experiências com os átomos nestas situações. 
Ao longo do meu doutoramento trabalhei com estes dois tipos 
de sistemas, mais especificamente com Hélio muónico e Árgon 
altamente carregado (com muitos electrões).

Eu diria que a principal contribuição foi ter conseguido 
demonstrar experimentalmente que não existe nenhuma dis-
crepância entre a teoria de QED de iões com dois electrões e 
a experiência. As minhas medidas com incertezas relativas em 
torno de duas partes por milhão mostraram que a teoria per-
manece válida, ao contrário daquilo que foi suposto por outros 
cientistas. Relativamente aos átomos muónicos, os resultados 
estão por publicar, mas tudo indica que a conclusão será se-
melhante.

Um artigo publicado em 2010 gerou controvérsia por 
apresentar um valor para o raio do protão 4% mais pequeno 
do que o até então conhecido, num caso específico e usan-
do medidas mais precisas. Entretanto, só este ano o enigma 
foi resolvido ao confirmar-se que o protão era mesmo mais 
pequeno. A tua investigação esteve também relacionada 
com a resolução do problema. Como é que foi a evolução 
da investigação na última década?

Sim, a pertinência da investigação realizada ao longo do meu 
doutoramento é quase totalmente justificada por esse artigo. No 
entanto, o enigma não está ainda resolvido. Desde 2010, é o 
segundo resultado que confirma o valor do raio do protão mais 
pequeno, mas ainda no mês passado saiu um outro resultado 
que confirma o valor anteriormente conhecido. Existem mais 
valores a confirmar o valor do raio do protão grande que do 
pequeno, a questão é ‘porquê’, e isso ainda ninguém conseguiu 
explicar.

A minha investigação está intrinsecamente relacionada com 
este enigma, isto porque duas das razões apontadas para esta 
possível discrepância foram as de possíveis anomalias na teoria 
(QED) ou a da existência dum possível erro sistemático durante 
a experiência que possa ter resultado num valor menor para o 
raio do protão. De forma a tentar excluir estas possibilidades, a 
colaboração responsável por este artigo e controvérsia decidiu 
medir o raio do Hélio usando a mesma técnica. Desde 2014 
que sou membro da colaboração e esta experiência fez parte 
do meu plano de doutoramento. Não tendo sido encontrada 
nenhuma anomalia nem na experiência nem na teoria, o enigma 
persiste.

Várias medidas foram feitas nesta última década, mas só a 
deste ano e uma no final de 2017 confirmam este valor, sendo 
todas as outras consistentes com o valor anteriormente conhe-
cido.

E quais são as implicações para a Física se se confirmar 
que um dos constituintes de todos os átomos é, afinal, mais 
pequeno do que se pensava?

As implicações são diversas e um tanto ou quanto perturba-

No National Institute for Standards and Technology (NIST), EUA.
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doras. Pode, desde logo, significar que a constante de Rydberg 
(uma das constantes fundamentais da Física) não foi correcta-
mente medida, ou, por outro lado, se a constante de Rydberg foi 
bem medida significa que as equações de QED não funcionam 
no final de contas. Significaria que algo de fundamental está er-
rado na Física de Partículas.

Resumindo, isto pode significar que uma teoria aceite como 
válida desde os anos 40 do século passado e como a mais pre-
cisa de sempre possa, na verdade, ter que ser reformulada. A 
ideia de que a explicação seja que haja ainda uma nova física por 
descobrir está cada vez mais e mais descartada, mas a verdade 
é que ainda ninguém conseguiu explicar a discrepância.

Após a conclusão do doutoramento, em 2018, foste con-
vidado para professor auxiliar do Departamento de Física 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL. Como é que 
foi a experiência?

Sim, fui convidado a leccionar durante um semestre. Na ver-
dade, desde 2015 que quase sempre lecciono pelo menos uma 
disciplina. Mas, não tendo na altura qualquer obrigação de in-
vestigação, pude leccionar um semestre completo, com horário 
completo. Ser professor é enriquecedor do ponto de vista so-
cial, é ter a oportunidade de transmitir conhecimento. É verda-
deiramente interessante, especialmente quando a disciplina em 
questão é Mecânica Quântica. Isto porque posso dar exemplos 
práticos da investigação que faço a conceitos tão abstractos 
quanto os desta disciplina.

Só no último semestre e no que decorre é que não leccionei. 
Não é possível, de momento, fazer as duas coisas.

Depois disso foste contratado como Investigador Princi-
pal pela Faculdade de Ciências e Tecnologia. Em que pro-
jectos é que trabalhas?

Antes disso ainda fiz um pequeno contrato de pós-douto-

ramento de 4 meses em Paris, no Laboratoire Kastler Brossel, 
laboratório onde fiz parte do doutoramento. Depois fui contra-
ctado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia no âmbito de um 
projecto europeu de metrologia. 

Estou inserido numa linha particular do centro LIBPhys, que é 
a linha de metrologia e parâmetros fundamentais, que é na ver-
dade a linha de investigação do meu orientador. Da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia somos quatro membros a trabalhar 
nesta linha, sendo eu o membro mais novo e o único Pós-Doc.

Neste momento participo em vários projectos, tendo, por 
isso, dedicado completamente todo o meu tempo à investigação. 
Todos eles estão directa ou indirectamente relacionados com 
metrologia, QED, Raios-X, estrutura atómica ou átomos exóti-
cos. O projecto principal é relacionado com metrologia, mas no 
âmbito de processos de Física Nuclear. Neste projecto, o meu 
papel é fundamentalmente mais teórico. Tenho como responsa-
bilidade fazer os cálculos de estrutura atómica e de relaxação 
atómica de vários sistemas específicos de núcleos instáveis, 
que se pretendem estudar e medir com alta precisão. Estou en-
volvido em várias experiências de colaborações internacionais, 
na Suíça com medidas em Hidrogénio muónico e na Alemanha 
com iões de Urânio altamente carregados. Localmente, temos 
vários projectos e ideias a decorrer, desde a utilização de fluo-
rescência de Raios-X para quantificação elementar em tecidos 
humanos e em terrenos adjacentes a explorações mineiras, a 
medidas de alta precisão de transições de Raios-X em terras 
raras, etc... Em Paris, mantenho a minha colaboração e prevejo 
continuar as minhas medidas no próximo ano.

Tendo experimentado o ensino e a investigação, tens al-
guma preferência?

Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Do que eu 
gosto mesmo é de investigação , mas não desgostei de lec-

No Laboratório LKB, em Paris. Esq.: Alinhando o dispositivo de medida. Dir.: Adquirindo dados.
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cionar. Por outro lado, acho que um ensino actual e relevante é 
melhor facultado, na minha opinião, por quem faz investigação 
científica. Acho que um não existe sem o outro. São ambos 
necessários, relevantes e complementam-se.

Como disseste, já colaboraste e continuas a colaborar 
com vários laboratórios um pouco por todo o mundo, o que 
te deu certamente uma visão mais global da ciência. Como 
é que caracterizas a qualidade e a competitividade da ciên-
cia que se faz em Portugal?

Sim, trabalho com várias instituições europeias e mais re-
centemente também com uma instituição norte-americana. Há 
claramente uma diferença quando se compara Portugal com a 
França, a Suíça ou a Alemanha, sem falar dos Estados Unidos 
da América. Esta diferença não se prende necessariamente com 
a qualidade mas sim com os recursos disponíveis. A diferença 
de orçamento para a ciência nestes países, apesar de ter sofri-
do alguns cortes nos últimos anos, não tem comparação com 
o orçamento português. Mesmo socialmente, a importância da 
ciência é reconhecida, as pessoas reconhecem a importância da 
ciência no quotidiano delas, sabem que o telefone que trazem 
no bolso é fruto de muitos anos de investigação. Mas ainda mais 
do que isso é a ligação clara entre a indústria e a academia. 
Nestes países, onde existe bastante produção e desenvolvi-
mento tecnológico, a interligação entre o mundo académico e 
a indústria é evidente. A indústria sabe que precisa do desen-
volvimento que é feito na academia e a academia suporta-se, e 
muitas das vezes financia-se, com a indústria. Em Portugal, essa 
realidade infelizmente continua um pouco longe. É difícil justifi-
car fundos para investigação fundamental, quando, na verdade, 
pouca gente acredita na utilidade ou relevância desta, especial-
mente grande parte das pessoas com poder de decisão. 

O que é que achas das medidas implementadas pelo 
último governo para a ciência em Portugal?

Acho que não chegam para tirar os investigadores da pre-
cariedade, mas foi um passo nesse sentido. Espero que se con-
cretize e se estabeleça finalmente uma carreira para os investi-
gadores. Conheço vários em situações limite, que com anos de 
experiência e de trabalho continuam em precariedade, a viver de 
bolsas, a arranjar financiamento para conseguirem pagar o seu 
próprio ordenado. Acaba por ser um pouco contraproducente. 
Mas parece uma melhoria. Vamos ver se é só aparente ou se 
irá de facto contribuir para aumentar a qualidade do que por cá 
se faz com o aumento de estabilidade da vida de quem vive da 
ciência.

Quais é que são os teus objectivos profissionais para o 
futuro?

Esta é simples. Continuar, simplesmente continuar. A com-
petição é grande e a probabilidade de singrar em Portugal é 
reduzida e começa a ser difícil em toda a Europa. No entanto, 
acho que, como acontece em qualquer ramo ou actividade, só 
continuando a trabalhar arduamente e da melhor forma possível 
é que se consegue alcançar seja o que for de relevante.

Obrigado pelo tempo que nos disponibilizaste e continu-
ação de bom trabalho.

ÁLVARO CASEIRO DE ALMEIDA

EXPLICAÇÃO DE CONCEITOS

Fotão:

Partícula de que é feita a luz.

Quantização de campo:

Determinação do número de fotões que existem numa deter-
minada quantidade de luz.

Modelo Padrão da Física de Partículas:

Teoria que descreve três das quatro forças fundamentais 
da Natureza: forte, fraca e electromagnética, bem como as 
partículas fundamentais que constituem toda a matéria.

Átomo:

Componente básico da matéria que consiste num núcleo ro-
deado por um ou mais electrões.

Electrão:

Partícula com uma carga eléctrica negativa que gira em torno 
do núcleo de um átomo.

Protão:

Partícula com uma carga eléctrica positiva que existe no nú-
cleo de todos os átomos.

Neutrão:

Partícula sem carga eléctrica (neutra) que existe no núcleo de 
todos os átomos menos no átomo de Hidrogénio.

Ião:

Átomo que perdeu ou ganhou electrões.

Muão:

Partícula semelhante ao electrão, mas cerca de 200 vezes 
mais pesada.

Pião:

Partícula semelhante ao electrão, mas cerca de 270 vezes 
mais pesada.

Metrologia:

Estudo das medições e suas aplicações.

Mecânica Quântica:

Ramo da Física que estuda os sistemas físicos de dimen-
sões muito pequenas, como os átomos, os protões ou os 
electrões.

Estrutura atómica:

Organização dos átomos e seus componentes.

Relaxação atómica:

Processo de retorno de um átomo ao seu estado normal, 
depois de ter sofrido alguma alteração.

Átomo muónico:

Átomo em que um dos electrões foi substituído por um muão.

Fluorescência de Raios-X:

Técnica que permite identificar os elementos químicos pre-
sentes numa amostra e determinar a quantidade de cada um 
deles.

Terras raras:

Nome dado a um conjunto de 17 elementos químicos, quase 
todos existentes na Natureza, que, ao contrário daquilo que 
se pensava quando foram descobertos, são abundantes.
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ANIVERSÁRIO DA IRMANDADE DAS ALMAS

Foi debaixo de bátegas de chuva que caía co-
piosamente que teve lugar a comemoração do aniversário da 
Irmandade das Almas, de Carapito, no passado dia 9 de No-
vembro.

Antes da celebração da Missa, houve confissões para os que 
o desejaram fazer.

Depois, pelas onze horas, três sacerdotes concelebraram a 
Eucaristia, a que presidiu o Padre José Cardoso, da paróquia do 
Sátão, além dos párocos de Aguiar da Beira e da paróquia de 
Tabosa e outras, da diocese de Lamego.

À medida que a cerimónia foi decorrendo, a igreja foi-se en-
chendo de fiéis, apesar da chuva que caía. Assim, com o templo 
bem composto, com a presença de mais de sessenta irmãos, 
todos envergando as suas capas próprias e distintivas desta ir-
mandade e as senhoras exibindo os seus colares com as mes-
mas cores das capas, branco e verde, realizou-se esta cerimónia 
que é sempre celebrada em Carapito, com muita dignidade e a 

presença de muitas pessoas. 
Ao órgão esteve o pároco Padre Silvério Cardoso, acompan-

hado pelo saxofone tenor do Cláudio Vitorino, ambos realçando 
o bonito coro das crianças e adultos que deram brilho a esta 
comemoração.

No final, por causa da chuva não se realizou a tradicional 
procissão, mas as cruzes e bandeiras formaram no corredor da 
igreja enquanto se rezou pelas almas dos irmãos defuntos.

A Irmandade das Almas é a associação mais antiga ainda 
em funcionamento em Carapito, de acordo com os registos que 
existem.

Fundada em 24 de Agosto de 1694 por 28 Irmãos, a Irman-
dade rege-se por um livro de estatutos com 26 capítulos datado 
de 8 de Novembro de 1880, cópia do original, então muito de-
teriorado.

A sua função na paróquia é a de levar ao cemitério os Irmãos 
que falecem e, em caso de necessidade, amparar os Irmãos.

Hoje em dia a Irmandade conta com membros de ambos os 
sexos, celebrando a sua festa no primeiro sábado de Novembro.

A. F. Caseiro Marques
FUNDADOR

Irmandade das Almas comemorou 325 anos em Agosto.

CONCURSOS PARA A REQUALIFICAÇÃO DO DÓLMEN E 
DO PARQUE FLUVIAL FORAM LANÇADOS

Depois de, no passado mês de Junho, o concurso público 
para a requalificação do Parque Fluvial de Carapito ter fechado 
sem receber qualquer proposta, foi lançado um segundo con-
curso, com o valor base actualizado.

Esta segunda versão, publicada no dia 1 de Outubro, teve 
um custo estimado de 400 mil euros e é da responsabilidade 
da Junta de Freguesia de Carapito.

De acordo com o documento do concurso, o prazo de exe-
cução é de 365 dias.

A requalificação do Dólmen N.º 1 de Carapito, por sua vez, 
é uma das obras previstas nas Grandes Opções do Plano do 
Município de Aguiar da Beira para 2020 e está avaliada em 404 

mil euros. O concurso público foi lançado a 22 de Agosto e é 
da responsabilidade da Câmara Municipal de Aguiar da Beira. 
Segundo o documento do concurso, o objectivo do contrato é, 
tal como foi apresentado na Junta de Freguesia de Carapito há 
um ano, reconstruir a Mamoa que cobria o Dólmen e requalifi-
car as imediações, incluindo a construção de uma ponte sobre 
o Rio Carapito e também um parque de estacionamento para 
ligeiros e pesados.

O prazo de execução previsto é de 270 dias e a expectativa 
é que a empreitada avance no início de 2020. Todos os deta-
lhes sobre estas duas obras extremamente importantes para 
Carapito e para o concelho, na próxima edição.
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O Professor
LEMBRANÇAS XXV

Lembro-me da minha infância em que o mode-
lo da Escola Primária — tradicional — era muitíssimo diferente 
daquilo que é hoje. Mas ainda bem que assim é. Porque estudar, 
estudar sempre para melhor praticar e enfrentar as dificuldades 
da vida.

Vou recuar à Escola Primária de Carapito de algumas dé-
cadas atrás. Pois, pelo seu grande valor educacional, já nessa 
altura Carapito deu excelentes provas de invejar no âmbito do 
Ensino Primário/Instrução Primária, como se dizia.

Claro está, sem de algum modo desprestigiar a Escola e o 
Professor em todo o seu percurso, até aos nossos dias.

Porquanto, hoje há a grande possibilidade de integração 
das mil e uma inovações — técnicas-científicas-culturais, que 
dão melhor resposta ao Sistema — Integrado-Básico da Escola 
Primária. Num Processo — Ensino/Aprendizagem na tão famo-
sa moderna “era digital”, inserida nas ciências do saber.

É baseado neste fenómeno tão vasto e fantástico que não 
há cabeças nem mãos que cheguem para abraçar tantas ino-
vações e ferramentas que estão disponíveis.

Na altura em que o Professor(a) é que sabia tudo e ainda 
mais alguma coisa, o aluno era por natureza um bom subordina-
do. O Professor Primário era o responsável pelas quatro classes, 
sendo também ele que determinava (o melhor conselheiro) o que 
o aluno ia fazer após a saída da Escola. Porque nessa perspe-
ctiva o aluno não determinava nada de nada. Era como andando 
à procura dum futuro incerto e muito bem escondido. Obvia-
mente que o aluno no seu percurso só poderia progredir se a 
educação-casa-família-ensino caminhassem em sintonia.

Pela sua importância, é com a devida vénia e o maior respei-
to pelas suas memórias que lembro aqui o meu falecido Senhor 
Professor Paixão. Do mesmo modo também a sua Esposa a 
falecida Senhora Professora D. Augusta.

De realçar o grande esforço de trabalho de muitos anos no 
Ensino, com zelo e dedicação com que ambos contribuíram 
para o engrandecimento de muitos(as) carapitenses.

De outro modo, não é para esquecer o rigor, disciplina e um 
exemplar respeito mútuo. Felizmente houve outros sucessores 
ao longo de muitos anos. E igualmente registaram muitos suces-
sos no campo do Ensino/Aprendizagem.

Mas falo-vos de tal Escola “velha” de muitos contrastes e que 
tantas polémicas gerou. Com classes mistas da 1.ª à 4.ª. Com 
carteiras de madeira com espaços para as pernas (canetas) com 
aparos substituíveis, lápis de carvão e da ardósia, tinteiro, qua-
dro preto, vara bem rija, sacola de pano para guardar os per-
tences do aluno. Não podendo esquecer a tão falada e célebre 
“menina de cinco olhos” (palmatória com cinco buraquinhos), 
símbolo da lei e cumprimento do rigor, por vezes cantando em 

voz alta e dançando nas mãos do aluno.
Para finalizar a 4.ª classe, a ida à festa do Exame em Aguiar 

da Beira para disputa de classificações. E também para todos 
responderem a tudo bem na ponta da língua e receber o Apro-
vado/Aprovado com Distinção. Conseguido o êxito final, em que 
o grande abraço da alegria e do orgulho se manifestam entre 
Professor/Aluno/Família.

E ao mesmo tempo espalhar o sucesso aos quatro ventos, 
que “Carapito acompanha a bom ritmo a evolução e o desen-
volvimento do Sistema/Ensino/Aprendizagem”, implantado pelo 
então denominado “Estado Novo”.

Escola de ontem, Escola de hoje, com características bem 
diferentes, mas ambas representando um sentimento co-
mum, um fortíssimo orgulho e o maior respeito por todos(as) 
aqueles(as), em que o sonho de mais anos de estudo estaria 
condicionado a uma realidade económica dos Carapitenses.

Só lembrar que, de acordo com os dados, a média de 
filhos(as) nessa altura era de seis/sete. Confrontado com o ano 
de 2018, em que a média era de um filho e meio?

Por dificuldades económicas muitos(as) aprendiam a vida na 
pastorícia, agricultura e fainas domésticas. E, ao mesmo tempo, 
também os usos e costumes, cantar, danças, compostura e até 
afinação de linguagem, etc., etc., etc.

Não esqueçamos que também havia outra Escola não 
menos importante. Na Igreja Católica — A Catequese — para 
assim complementar uma melhor formação — Religiosa-Moral 
e Cívica.

Hoje temos novos modelos e novos métodos, onde tudo é 
diferente e ainda bem que assim é. Com novas oportunidades, 
realidades bem diferenciadas com um dinamismo novo, cons-
tante e positivo.

Perante a evolução do mundo moderno — ciência/técnica e 
era digital — encontra-se um grande exército de desemprega-
dos com estudos, alcunhados de “pobres analfabetos”. E que na 
sua maioria são jovens que enfermam em profundas incertezas, 
enfrentando muitos e muitos constrangimentos: insucesso es-
colar, indisciplina, escolha de cursos profissionais, facilitismos de 
vida, causa familiar, mercado de trabalho, oportunidades iguais 
de integração na Sociedade, etc., etc., etc.

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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140 PESSOAS COMEMORARAM 40 ANOS DO CCRC
No dia 23 de Outubro, o Clube Cultural e Recreativo 

de Carapito (C.C.R.C.) celebrou o 40.º aniversário da sua 
fundação. A comemoração realizou-se no dia 26, com cer-
ca de 140 sócios e simpatizantes, num jantar-convívio.

Final de Outubro em Carapito é, para muitos, sinal de ani-
versário do Clube. Este ano, a data era redonda e, por isso, a 
Direcção fez questão de organizar um evento especial.

A hora ainda não era a marcada e já a Sede do Clube 
começava a acolher os primeiros convivas, que, a bom ritmo, 
preencheram as duas filas de mesas dispostas no salão de 
festas, totalizando cerca de 140 pessoas.

Do menu faziam parte as entradas, uma sopa e um prato 
principal, este ano confeccionados pelo Restaurante O Ten-
reiro. Entre a conversa, o convívio e os petiscos, a noite foi 

passando, até que chegou o momento de se cantar os para-
béns ao Clube, acompanhados por champanhe e um bolo de 
aniversário, confeccionado pela pastelaria Espírito Santo, que 
os mais novos fizeram questão de “guardar”.

No final houve ainda uma surpresa, com todos os pre-
sentes a terem a oportunidade de ver e rever a história dos 
últimos 40 anos em imagens. Muitas já conhecidas, outras 
nem tanto, foi mais um momento de nostalgia.

Assim se passou mais um aniversário, ficando os votos 
de saúde e muitos anos de vida, para esta que é, há muitos 
anos, uma associação essencial na vida de Carapito e dos 
Carapitenses.

Um agradecimento especial ao Sérgio Figueiredo pela ofer-
ta do projector, que agora passa a fazer parte do património 
do Clube.


