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Aldeia dos Montes continua a celebrar o São Brás mas 
são os bombos que fazem a festa

O CARNAVAL EM CARAPITO

FESTA DA PADROEIRA DE CARAPITO

ENTREVISTA COM CAROLINA LOPES
Uma carapitense no Ministério Público

de Genebra FESTA DE SÃO SEBASTIÃO — Reportagem



DOENTES/ACIDENTADOS
O Sr. Álvaro Lourenço 

Caseiro foi operado a um quisto na face.
A Sra. Maria dos Santos Gonçalves 

esteve internada no hospital de Viseu. 
Encontra-se em recuperação.

O Sr. Carlos Tenreiro também esteve 
internado em Viseu, encontrando-se a-
gora em casa, em recuperação.

O Sr. Francisco Mesquita Sobral foi 
suturado com pontos numa mão, devido 
a um corte.

O menino Miguel Tomás esteve inter-
nado em Viseu devido a problemas nos 
pulmões. Já se encontra em casa em re-
cuperação.

A Sra. Prazeres Marques Figueiredo 
esteve igualmente internada no hospital 

de Viseu. Já está em casa em recupera-
ção.

O Sr. Baltazar Trindade sofreu um 
AVC. Encontra-se em recuperação.

A Diana Tenreiro esteve envolvida 
num acidente em cadeia, tendo feito exa-
mes no hospital de Viseu, que não detec-
taram mazelas.

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

Celebraram matrimónio, na Suíça, no 
dia 20 de Março, Rita dos Santos Ribei-
ro e Patrick.

O Caruspinus deixa votos de felici-
dades para o novo casal.

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

EDITORIAL
O tema do momento é, sem dúvida, 

a pandemia global provocada pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2). Novo porque 
já tinha havido um outro, em 2002 e 
2003, então denominado SARS-CoV-1 e 
que provocou uma síndrome respiratória 
aguda grave nas pessoas que o con-
traíram.

Com o número de infectados a con-
tinuar a aumentar de forma exponencial, 
neste momento ninguém sabe que va-
lores irão ser alcançados. No entanto, 
a julgar pelo que aconteceu na China, 
sabemos que é possível contê-lo, apesar 
de, lá, terem sido implementadas me-
didas que não poderão sem postas em 
prática em muitos mais países.

A investigação para a descoberta de 
uma vacina corre a passos largos, não 
havendo, neste caso, limitações financei-
ras que há em muitos outros.

Apesar das notícias e do alarme so-
cial em torno do vírus, dados de vários 
países mostram que o isolamento é 
uma das melhores armas que podemos 
usar. Mais que não seja, quanto menos 
pressão houver nos sistemas nacionais 
de saúde, melhores serão os resultados 
finais.

Como em muitos outros casos hoje 
em dia, as falsas notícias em torno do 
vírus são, também elas, uma quase pan-
demia que é preciso combater. Se, por 
um lado, transmitem informações er-
radas à população em geral, por outro, 
podem ter resultados muitos negativos e 
com impacto real na vida das pessoas. 
Já o disse várias vezes e repito: se está 
no Facebook de forma mal-amanhada o 
mais provável é que seja mentira. Desde 
“informações” saídas do nada a uma 
frase qualquer em cima de uma imagem 
colorida, tudo serve para inventar coisas.

Mas já não são só as redes sociais 
que propagam notícias falsas. Agora 
é preciso estar atento ao telemóvel, ao 
email ou mesmo à porta de casa. Se es-
tas são perigosas, as tentativas de burla 
podem ser ainda mais.

Quem cura as doenças é a medicina 
e quem transmite a informação correcta 
e oficial são as autoridades com essa 
competência.

Neste período difícil que todos esta-
mos a viver, é muito importante seguir as 
informações que vão sendo transmitidas 
por essas autoridades. Se dizem que é 
para ficar é casa, então é efectivamente 
para ficar em casa, tal como é para res-
peitar as ordens de quarentena ou evitar 
as viagens desnecessárias.

O resultado final ainda ninguém sabe 
qual vai ser ao certo, mas uma coisa 
sabemos: se não cumprirmos com as re-
gras, será certamente pior.

Por si e pelos outros, proteja-se. Se 
estiver na sua casa e cumprir com as re-
gras quando tiver que sair, terá grandes 
probabilidades de se manter em segu-
rança.                                      O Director

Colaboraram nesta edição:
Álvaro Caseiro de Almeida; António do Nascimento Almeida; António Lopes Baltazar; Cidália 

Batista; Helena Almeida; José Lopes Baltazar, Luciana Silva e Tó-Zé Paixão.
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Cidália Batista
SUBDIRECTORA

AS NOTÍCIAS

O Dia do Município de Aguiar da Bei-
ra — feriado municipal — foi mais uma 
vez comemorado no dia 10 de Fevereiro. 
Este foi o 122.º aniversário da restau-
ração do concelho.

A cerimónia pública teve início às 
10 horas da manhã, com o hastear da 
bandeira ao som do Hino Nacional, inter-
pretado pela Banda Musical 81, de Fer-
reirim.

Joaquim Bonifácio e Virgílio da Cu-
nha intervieram depois, já no salão nobre 
dos Paços do Concelho, enaltecendo a 
história e a população aguiarense, reco-
nhecendo o mérito e a vontade de con-
tinuar a lutar por um futuro melhor para 

todos.
Foram depois distinguidos os mel-

hores alunos do 2.º e 3.º ciclos e do se-
cundário da Escola Padre José Augusto 
da Fonseca (considerando o ano letivo 
anterior); os estudantes aguiarenses 
que ingressaram no ensino superior; as 
bombeiras do corpo activo da Asso-
ciação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Aguiar da Beira; a ARC Sport 
e a Jovi Team.

Do grupo de premiados fizeram parte 
os carapitenses Pedro Lopes Almeida e 
César Baltazar, sendo reconhecidas as 
bombeiras Isabel Marques e Sofia Ca-
seiro. Parabéns a todos os distinguidos.

DIA DO MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA FOI MAIS UMA 
VEZ MARCADO POR RECONHECIMENTOS



Pagaram Assinatura: Fernando de Jesus dos Santos (60€ – 4 anos); António José Almeida Correia (7,5€ + 2,5€ oferta); Joaquim Pereira Do-
mingos (7,5€ + 0,5€ oferta); Maria de Lurdes Silva Freitas (10€); Maria Salomé dos Santos Caetano (22,5€ – 3 anos + 0,5€ oferta); José Manuel 
Figueiredo Tenreiro (15€ + 5€ oferta); Manuel Paulo Batista Sousa (20€ – 2 anos); Manuel Carvalho Sobral Campos (30€ – 3 anos); Rodrigo 
André Tenreiro Sousa (10€); Armando Augusto Tenreiro (10€); António Joaquim Caseiro Barranha (15€ – 2 anos); Joséphine Gomes Bento (15€); 
Manuel Pereira Gomes (15€ + 5€ oferta); Diamantino Pires Sobral (10€); Domingos José Cardoso (35€), José Joaquim Matos Sousa (10€ + 5€ 
oferta) e Maria Odete Cristóvão (30€ – 3 anos).
(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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DR. CASEIRO MARQUES ELEITO PARA A MESA
ADMINISTRATIVA DA SCM DE VILA REAL

O nosso conterrâneo e funda-
dor do Caruspinus foi eleito para 
a Mesa Administrativa da Santa 
Casa da Misericórdia de Vila Real, 
cidade onde reside há 35 anos. Ali 
se instalou desde que saiu de Lis-
boa e também para ali foi o nosso 

jornal, aquando da sua deslocação definitiva para esta cidade 
transmontana.

Tem desempenhado vários cargos, em associações despor-
tivas, sociais e ligadas à Igreja. Fundou também o jornal se-
manário Notícias de Vila Real. Entre 1994 e 1996, foi Vereador 
Substituto do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real.

Entretanto, foi membro da Assembleia Municipal de Aguiar 
da Beira durante vários mandatos. Tendo abandonado a vida 
política, nem por isso se afastou das suas actividades de na-
tureza social. Veio, agora, a ser eleito para este cargo, numa 
das mais importantes e prestigiadas instituições da cidade de 
Vila Real. Como mesário da Santa Casa, assumiu o pelouro da 
gestão do pessoal.

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Real tem ao seu serviço 

mais de duzentos colaboradores permanentes e duas dezenas 
de colaboradores eventuais. Presta apoio a mais de 500 utentes, 
entre crianças, jovens e idosos, nas suas dez valências, e gere 
um orçamento anual superior a cinco milhões de euros.

O Caruspinus deseja a este nosso conterrâneo as maiores 
felicidades no desempenho das funções que agora assumiu.

CARLOS PAIXÃO PUBLICOU LIVRO SOBRE OS 50 
ANOS DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE SÁTÃO

Os 50 anos da Associação Desportiva de Sátão tiveram nas 
suas comemorações a apresentação de um livro da autoria de 
Carlos Paixão, com a colaboração da Câmara Municipal de 
Sátão.

“Associação Desportiva de Sátão — 50 anos de História e 
de histórias” é o título do livro que é o resultado de dois anos de 
trabalho de compilação dos melhores momentos daquela as-
sociação.

“A obra vai além do relato das cinco dezenas de épocas vivi-
das pela A. D. Sátão, apresentando-nos o historial do futebol 
satense, desde os seus primórdios, e leva-nos a conhecer mui-
tas das figuras que fizeram a História e nos contam histórias e 
curiosidades deste clube que honra o Sátão e presta um recon-
hecido serviço às crianças e jovens do concelho”, referiu a Câ-
mara Municipal.

A apresentação realizou-se na Casa da Cultura de Sátão, no 

dia 1 de Fevereiro.
A Associação Desportiva de Sátão foi fundada no dia 1 de 

Dezembro de 1969.
Este é o 16.º livro do autor carapitense.

Edifício da Santa Casa da Misericórdia de Vila Real.
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REGÁLIA — ENCONTRO DE CRIATIVOS EM CARAPITO
A Secção de Acção Cultural do Clube tinha marcado, para 

o dia 16 de Maio, o primeiro encontro de criativos em Carapito, 
cuja realização teria lugar na Sede da Junta de Freguesia. En-
tretanto, a actual situação de pandemia provocada pelo novo 
coronavírus, que causa a doença COVID-19, veio alterar os pla-
nos de todos e, como tal, a realização do encontro teve que ser 
suspensa.

Regália — Encontro de Criativos, procura reunir autores 
de todas as idades e proveniências para um dia de debate, 
apresentação de textos e troca de experiências. O tema deste 
primeiro encontro — “A Nossa Identidade” — pretende enaltecer 

o espírito ‘regalão’ do povo carapitense.
Para o encontro está ainda planeada uma visita guiada 

a Carapito, que irá levar os participantes numa viagem pelo 
património, pela história, pelas tradições e pela cultura locais. 
Um orador convidado fará também parte do painel, mantendo-
se o convite ao presidente da Associação Portuguesa de Es-
critores, José Manuel Mendes. À noite, se possível, haverá um 
serão cultural para toda a população.

A inscrição no encontro é gratuita e deverá ser feita através 
de formulário próprio, disponível online, que, esperemos, pos-
samos divulgar brevemente.

POSTO MÓVEL DA GNR VISITOU CARAPITO
A GNR da Guarda esteve, entre os dias 9 e 31 de Janeiro, 

nas várias freguesias do concelho de Aguiar da Beira, numa 
acção que teve como objectivos o reforço do policiamento de 
proximidade e, segundo o seu comunicado, “o fomento do 
sentimento de segurança no seio da população mais isolada, 
particularmente entre os idosos, transmitindo-lhes conselhos de 
segurança e prevenção enquanto potenciais vítimas de furtos, 
roubos e burlas”.

O posto móvel esteve em Carapito no dia 14, a partir de 
onde prestou aconselhamento a vários populares, além realizar 
um trabalho de informação junto das crianças das escolas de 
Carapito.

Na iniciativa estiveram envolvidos militares dos postos territo-
riais e em particular os afetos às secções de prevenção criminal 
e policiamento comunitário, responsáveis pelo programa ‘Idosos 
em Segurança’.

Posto móvel da GNR em interacção com as crianças das escolas de Carapito.

G
N

R
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TERESA BARRANHA OBTEVE O 5.º LUGAR
EM CONCURSO LITERÁRIO BRASILEIRO

Teresa Barranha obteve o quinto lugar no concurso literário 
de crónica “O Lado Poético da Vida”, promovido pela revista 
brasileira LiteraLivre, com a crónica “Fio de Contas”. As cróni-
cas premiadas foram depois compiladas num e-book, que está 
disponível em: issuu.com/revistaliteralivre/docs/o_lado_po_tico_
da_vida.

O concurso foi organizado por Rosimeire Piredda e teve o 
apoio da escritora Ana Rosenrot, editora da revista LiteraLivre.

Apesar de ter sido previsto que decorresse entre os dias 15 
de Novembro de 2019 e 28 de Fevereiro de 2020, o concurso 
acabou por ser encerrado no dia 23 de Janeiro, devido ao eleva-
do número de participantes. Dos 134 autores que apresentaram 
um texto a concurso, 127 são oriundos do Brasil, 3 de Portugal, 
1 de Itália, 1 do Japão, 1 de Israel e 1 de Cabo Verde.

Os seis primeiros classificados receberam como prémio um 
exemplar do livro ‘O Lado Poético da Vida’, organizado pela au-

tora Rosimeire Piredda, e um certificado de participação digital.
O Caruspinus deixa os parabéns a Teresa Barranha pelo pré-

mio e pela iniciativa, que também ajuda a divulgar o nome de 
Carapito a cada vez mais gentes. Que a nossa aldeia lhe con-
tinue a inspirar a aumentar o seu “fio de contas” e de contos.

Publicamos de seguida o texto.

FIO DE CONTAS
Teresa Barranha

Descobri, com o tempo, esse professor infalível, que os amigos não têm idade.
É por isso que quando a amizade é daquelas, feitas de aço, nunca acaba e mantém a frescura de orvalho de quando 

começou.
E, se a vida for generosa connosco, neste campo, ao longo dos anos, os amigos vão-se transformando em continhas que 

enfiamos no fio dos nossos dias e assim temos um colar único de amigos que nunca está acabado.
Há sempre lugar para mais uma continha e elas vão-se alinhando por cores e tamanhos que representam os momentos 

melhores da vida. E assim vai crescendo o meu fio... e que bonito que ele é!
No início, onde começa, há umas continhas, quase transparentes, com um brilho muito próprio. Apanhei-as no recreio da 

primeira escola, na carteira de madeira da minha sala de aula e na minha primeira rua.
Estas continhas especiais gostam de ficar ali sossegadinhas quase esquecidas e, de vez em quando, avivam memórias, 

daquelas que nos voltam a fazer ficar meninos.
Também há outras continhas que nunca sei onde andam. Mudam de sítio como se gostassem de brincar às escondidas, mas 

lá andam, penduradas, no balanço dos meus dias.
O melhor deste colar é que nunca está terminado, logo é sempre novo.
Adapta-se ao meu estado de espírito, aos meus momentos mais ou menos intensos.
E aquelas continhas que são da cor da minha pele...
Confundem-se comigo.
Falam as minhas palavras e dão-me colo só com o olhar...
Todas as continhas do meu fio são diferentes e interligam-se. Deixam que se abram aqueles espaços para mais uma e outra...
Há dias, enfiei uma nova conta no meu colar. Aos olhos do mundo era velha e enrugada. Carregava o peso de uma vida longa 

aos ombros e foi, precisamente, aí que fui buscar a frescura necessária para que ficasse, em destaque, em longas e proveitosas 
conversas.

"Estou rodeado de muita gente, mas sabes... não fala a mesma linguagem... como nós", dizia-me a minha mais recente 
continha, enquanto se ajeitava no meu fio, agora mais rico e vistoso.

Foi por isso que comecei por dizer que os amigos não têm idade.
Os meus têm todos cinco anos na hora de rir muito como se o mundo nos estivesse a fazer cócegas.
Dezasseis quando é tempo de dramatizar.
Vinte e cinco quando toca a aventura!
Quarenta e dois se é para fazer balanços.
Sessenta e cinco quando temos de fazer contas.
Oitenta e dois quando falamos de poesia...
Fora os intervalos que cabem entre todos estas vivências maravilhosas de partilhas sem preço.

Teresa Barranha na apresentação do seu primeiro livro, em 2015.
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Dias frescos, estes de Inverno, ou não estivés-
semos em janeiro. A chuva tem sido muita, mas S. Pedro lá con-
cedeu umas abertas ao amigo S. Sebastião, para que o cepo 
ardesse com grande fulgor, as chouriças se assassem e a pro-
cissão pudesse sair pelas ruas do Bairro do Santo.

A noite de sexta foi iluminada pelo cepo, que começa a ter 
uma presença contínua na festa de inverno e, por isso, se vem 
tornando já uma tradição. No braseiro do assador, as chouriças, 
embrulhadas em papel de alumínio, torram rapidamente e logo, 
na mesma “prata”, são cortadas em pedaços, para servirem de 
delicioso petisco e acompanhamento ao especial vinho tinto da 
adega de Silgueiros e ao apetitoso caldo verde.

As noites de sábado e domingo foram bem animadas pelos 
conjuntos que se apresentaram com pompa e circunstância, no 
dia 25 “Uskadkasa” e, no dia 26, os “iNNem”. Fogo de artifício à 
meia-noite de sábado, muita luz, muita cor, música para todos 
os gostos, com cantores e dançarinas para apreciar, de vista e 
de ouvido atentos. A juventude carapitense e forasteira esteve 
bem animada e convivia no baile, à roda do cepo e em volta do 
bar. Bar que este ano teve um sorteio de um presunto, a um 
euro por aposta, dando o apostador o seu palpite para o peso 
da perna, pendurada na barraca do bar. 

Na tarde de domingo foram as concertinas que proporciona-
ram um belo concerto. 

Todos os anos as festas são semelhantes, pelos elementos 
e características que os mordomos vão seguindo e, assim, a 
tradição vai sendo mantida — mas sempre de forma renovada, 
pelo tempo, pelo convívio, pelas pessoas, pelo ambiente e dis-
posição de quem promove a festa e dos que participam.

Não assistimos a tudo, mas podemos salientar como um 
momento alto e emocionante, o sermão da eucaristia. Tal como 
na igreja o coral infantil animou com belos cânticos os momen-
tos da celebração. O Sr. Padre Silvério teve este ano uma inicia-
tiva singular; convidar o seu amigo padre Manuel Barranha para 

presidir à eucaristia.
Que alegria ao ouvirmos este nosso conterrâneo, que há 

muito tempo paroquiou em Chãs de Tavares, foi nosso As-
sistente Espiritual no Seminário de Fornos e há longos anos foi 
pároco da freguesia de Silgueiros, acompanhado pela sua in-
separável e dedicada irmã, a D. Mabília Barranha. Mas estas 
referências pouco valem se comparadas à beleza do seu dis-
curso no sermão. Que discurso não foi, antes sim uma conversa 
de um carapitense para com as gentes da sua terra. A suavi-
dade da sua palavra, aliada ao esclarecimento do evangelho, 
foi um momento sublime de intimidade, com o amor de Deus, 
que se pode projetar nas nossas vidas. Aos jovens pediu que 
fizessem como S. Sebastião: serem firmes no cumprimento do 
dever e, se forem chamados ao serviço de Deus, assumirem 
esse compromisso sem reservas, tal como fez o Santo, servindo 
e ajudando os cristãos que sofriam a perseguição do imperador 
romano. Referimos ainda o resumo da parte final, em que exor-
tou os carapitenses a viverem unidos, deixando de parte litígios 
e divergências; e, “se há alguém que ainda viva de mal com 
outrem perdoem-se, porque o perdão não humilha ninguém. O 
perdão é antes um sinal de nobreza!”  Sabemos que a notícia 
deve relatar apenas os factos que aconteceram, mas para nós e 
para muitas pessoas, que estiveram atentas ao sermão, foi este 
o ápice mais emotivo de toda a festa e uma orientação espiritual 
tão simples, quão penetrante e profunda. Obrigado Padre Ma-
nuel, teremos muito gosto em o voltar a ouvir, no S. Pedro, ou 
em qualquer outro momento que possa estar connosco.

A procissão seguiu o habitual percurso sobre os ombros dos 
jovens, com o menino Jesus, Nossa Senhora de Fátima e S. 
Sebastião, adornados de belíssimas flores e verduras.

Parabéns aos mordomos, Alexandre Tomás, José Gabriel, 
Paulo Domingos e Virgílio Lourenço pelas iniciativas que pro-
moveram e pela grande festa que conseguiram realizar. Para que 
a festa de S. Sebastião continue viva, coragem para os esco-
lhidos do próximo ano, 2021, que são: António Carlos Tenreiro 
Ferreira, José Ricardo Fonseca Santos, Fernando Jorge Ba-
tista Tenreiro e Alberto Lopes Ferreira.

Tó-Zé Paixão
Ex-DIRECTOR

Jovens carregam os três andores da procissão. O Padre Manuel Barranha durante a celebração da eucaristia.
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Contas da Irmandade 2019

Receita 1520,00€

Despesa
     Missas das Almas
     Missa da Irmandade
     Almoço no dia da Irmandade

1160,00€
     830,00€
     260,00€
     70,00€

Saldo Final 360,00€

Contas da festa em honra de São Sebastião 2020

Receita
     Sorteio
     Ofertório da Missa
     Arrematação e Peditório 2019
     Bar

5751,92€
    398,00€
    408,03€
    1839,09€
     3106,80€

Despesa
     Arranja de uma arca
     Padarias
     Enchidos
     Missa
     Luz
     Jantares dos conjuntos
     Flores (metade com a festa de N. S. da Purificação)
     Licenças
     Fogo
     Bebidas
     Conjuntos

4891,67€
     20,00€
     55,00€
     55,00€
     100,00€
     140,00€
     200,00€
     225,00€
     245,00€
     314,00€
     1237,67€
     2300,00€

Saldo Final 860,25€

Contas da festa em honra de Nossa Senhora da Purificação 2020

Receita
     Ofertório da Missa
     Arrematação e peditório
     Bar

2507,61€
    167,11€
    1027,65€
    1312,85€

Despesa
     Padarias
     Outras despesas
     Aluguer do salão do C.C.R.C.
     Jantar do conjunto
     Missa
     Flores (metade com a festa de São Sebastião)
     Bar
     Conjunto

1878€
     2,60€
     37,40€
     50,00€
     100,00€
     100,00€
     225,00€
     563,00€
     800,00€

Saldo Final 629,61€
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CAROLINA LOPES
UMA CARAPITENSE NO MINISTÉRIO PÚBLICO DE GENEBRA

ENTREVISTA

Carolina Isabel Marques Lopes, 33 
anos, nasceu em Portugal em 1986, mas 
mudou-se com os pais, com apenas al-
guns meses, para a Suíça. Desde cedo 
soube que queria seguir Direito e, por 
isso, fez todo um percurso que a levou a 
alcançar o seu objectivo. Actualmente é 
jurista no Ministério Público de Genebra. 
Fomos agora conhecer esta carapitense 

de sucesso em terras helvéticas.
Apesar de teres nascido em Portugal, foi bem cedo que te 

mudaste para a Suíça com os teus pais. Como é que foram a 
tua infância e juventude na Suíça?

Durante a minha infância e juventude vivi com os meus pais 
numa pequena aldeia chamada Chavannes-des-Bois, no cantão 
de Vaud. Tenho boas e felizes recordações desse tempo. No 
princípio, quando os meus primos Alexandre, Catarina e Sofia 
ainda moravam na aldeia, brincávamos muito juntos no jardim, a 
construir “cabanas”. Quando foram embora para Portugal fiquei 
bastante sozinha porque não havia muitas crianças da minha 
idade na aldeia. Gostava também de “bricolar” com o meu pai, 
na garagem, durante o Inverno, ou no jardim quando o tempo 
estava melhor. Quando cresci, comecei a andar muito de bici-
cleta em volta da aldeia, que era rodeada de floresta — fazia uns 
poucos de quilómetros naquele tempo.

E como é que foi o teu percurso escolar?
Como a minha aldeia, Chavannes-des-Bois, não tinha es-

cola, frequentei a escola infantil e primária durante oito anos em 
Versoix, uma cidade vizinha que era, nesse tempo, do tamanho 
da Aguiar da Beira, e que se situava já no cantão de Genebra. 
Depois estudei três anos no ciclo, sempre em Versoix, e depois 
fui para o colégio “Voltaire”, que era já no centro da cidade de 
Genebra, onde estudei quatro anos, tendo concluído os estudos 
com distinção. No colégio, as minhas principais disciplinas eram 
Direito, Economia e Química. Fui depois para a Faculdade de 
Direito da Universidade de Genebra, onde concluí o Bacharelato 
passados três anos. Decidi continuar os estudos na Universi-
dade de Lausanne, onde existe uma das mais famosas — e uma 
das únicas — escolas de ciências criminais do mundo, e que faz 
parte da Faculdade de Direito. É aqui que são formados, na sua 
maioria, os agentes da polícia científica, mas a escola também 
propõe formações específicas em Direito. Concluí o Mestrado 
em Direito, no ramo das Ciências Criminais, em três anos — 
menção magistratura, com a menção cum laude (com louvor), 
tendo publicado o trabalho final numa revista online especializa-
da em Direito. Voltei para Genebra para estudar na escola de ad-
vocacia e fazer o estágio num gabinete de advogados, onde tive 
a ocasião de tratar um caso mediatizado com origem em Por-

tugal, tendo assim a oportunidade de praticar a língua materna, 
coisa de que gostei imenso. Ao fim de 20 meses de estágio, em 
Dezembro de 2015, fiz o exame final para poder ser oficialmente 
advogada, tendo conseguido passar à primeira.

Quando é que percebeste que querias seguir Direito?
Não sei se podemos falar em vocação, mas acho que me 

comecei a interessar pela justiça ainda muito nova. A minha mãe 
gosta de contar que quando eu tinha mais ou menos 5 anos de 
idade, um amigo da família que vivia também na nossa aldeia 
me perguntou o que é que eu gostaria de ser quando fosse 
grande, ao que eu respondi: “procuradora”. Ele ficou um pouco 
espantado com a minha resposta e perguntou se eu sabia que 
profissão era essa. Foi quando eu respondi quer era para “pôr os 
maus todos na prisão!” E nunca mudei de ideia.

Quando entrei para o ciclo, mais ou menos com 12 anos de 
idade, tinha que escolher uma área de estudos específica entre 
o latim, as matemáticas e o inglês. Como sempre me tinham 
dito que o latim era importante para quem estudava Direito, não 
tive nenhuma hesitação em escolher essa área. Nessa altura já 
não tinha dúvidas de que queria seguir Direito para depois entrar 
para a magistratura penal.

Sendo esta uma grande diferença em relação ao sistema 
de ensino português, consideras que é positivo ou negativo 
teres que escolher a profissão que queres seguir ainda tão 
nova?

Acho que o sistema de ensino suíço é muito bom e sei que 
vários países vizinhos estariam interessados em usá-lo como 
modelo. O que é interessante na Suíça é que não somos obriga-
dos a estudar na universidade para termos um trabalho, porque 
a prática de certas profissões também é valorizada. Há cursos 
universitários que existem em Portugal que não se encontram 
nas universidades suíças, mas sim em escolas profissionais. De 
facto, depois do ciclo, o jovem tem a possibilidade de escolher 
entre o colégio, a escola de comércio ou até de combinar uma 
aprendizagem com a escola de comércio, ou ainda a escola de 
cultura geral. Esta escolha depende principalmente dos resul-
tados escolares que o aluno tiver no fim do ciclo, mas também 
da vontade dele em seguir esta ou aquela profissão. Por exem-
plo, quem quiser ser electricista ou trabalhar no balcão de um 
banco fará uma aprendizagem combinada com aulas na escola 
de comércio. Os alunos que entrarem para o colégio poderão 
depois continuar os estudos na universidade ou nas “altas es-
colas” profissionais. Mas o sistema suíço é feito de tal maneira 
que se um jovem não conseguiu entrar para o colégio não quer 
dizer que nunca poderá seguir outros estudos, porque existem 
“passadiços” entre as escolas que permitem aceder à univer-
sidade ou às “altas escolas”, como por exemplo, estudar um 
ano suplementar para passar o exame de “maturidade federal” 
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e conseguir os eventuais exames organizados pelas faculdades 
ou pelas escolas profissionais. 

É verdade que é mais fácil para os jovens que sabem cedo 
que área querem seguir. Mas o sistema é bem planeado tam-
bém para aqueles que não sabem, porque podem mudar de 
área sem grande dificuldade. 

E a entrada no mercado do trabalho, foi fácil?
Não foi muito fácil. Tive primeiro que encontrar um estágio. 

Como tinha mais afinidades com o cantão de Genebra, quis 
fazer lá o exame de advocacia. No entanto, os candidatos são 
muitos e há poucos lugares disponíveis. Mandei mais de 100 
currículos durante quase um ano antes de, finalmente, encontrar 
um estágio. Quando completei o curso, em Dezembro de 2015, 
sabia que queria trabalhar na área do direito penal. Mais uma 
vez, andei à procura de um emprego durante vários meses. Tive 
algumas entrevistas, mas como é o caso para os jovens, diziam 
que não tinha experiência que chegasse...

Em Agosto de 2016, o advogado com quem fiz o estágio 
perguntou-me se gostaria de trabalhar com ele enquanto não 
encontrava o emprego que eu queria, dado que ele também pre-
cisava de mim para continuar a tratar do caso com os clientes 
portugueses. Não hesitei muito, mas ficou combinado com ele 
que poderia terminar o contrato quando encontrasse um em-
prego que me interessasse mais. Logo em Setembro, respondi 
a um anúncio para um emprego que considero ser o emprego 
dos meus sonhos — jurista no Ministério Público de Genebra 
— que corresponde a procuradora assistente em Portugal (ou 
substituto do procurador). Fui seleccionada e comecei a trabal-
har lá no dia 20 de Outubro de 2016. E é lá que ainda continuo 
a trabalhar, e espero que seja por muitos anos.

Mais concretamente, qual é a tua área de actuação?
Como já disse, a minha área é o direito penal. Trabalhando no 

Ministério Público de Genebra, quer dizer que trato dos crimes 
que foram cometidos no cantão de Genebra, quer sejam furtos, 
violência doméstica — que há muito e que toca bastante as 
famílias portuguesas — passando ainda por infracções graves 
ao código da estrada, à lei das drogas ou às infracções sexuais.

Na verdade, a minha profissão é um pouco especial. Na 
Suíça, em 2011, os juízes de instrução deixaram de existir, o que 
significa que são os procuradores quem têm a competência para 
instruir os casos. Eu trabalho para dois procuradores diferentes. 
Eles vão-me dando casos para analisar e decidir como vão ser 
tratados. Redijo as decisões, realizo as audiências necessárias, 
etc. — como um procurador. Só não tenho o poder de assinar 
as decisões principais e de ir defender o caso no tribunal, senão 
o meu trabalho seria o mesmo que o do procurador, mas sem as 
responsabilidades — e o salário.

Na minha profissão, tenho também a possibilidade de falar 
português. De facto, quando fazemos pedidos de ajuda em ma-
téria penal com as autoridades portuguesas, ou quando são os 
tribunais portugueses que nos pedem ajuda, faço-o. E é um as-
pecto que aprecio. Sei que os portugueses também apreciam 
quando telefono para eles e podemos falar em português.

Como é que classificas a situação da Justiça na Suíça?
Comparada com a situação em Portugal, deve ser quase o 

Paraíso...! Falando mais seriamente, acho que — pelo menos 
não tenho conhecimento de casos — não há corrupção de juíz-
es.

As autoridades judiciais têm independência das autoridades 
políticas. Por exemplo, em Genebra, nestes dois últimos anos, 
houve vários casos de corrupção com o “Presidente da Câmara” 
do cantão de Genebra e de certos políticos que inscreviam 
despesas privadas como públicas. Estes casos estão sob in-
vestigação pelo Ministério Público e sei que, se os crimes forem 
provados, os culpados serão condenados — o que pode não 
ser o caso em Portugal, pelo que posso ver nas notícias... E isso 
permite-me dizer que a justiça na Suíça é boa. Claro que não 
posso dizer que é perfeita, e há muitas áreas onde poderia ser 
melhorada, mas acho que, comparada à justiça noutros países 
da Europa, temos poucas razões de queixa. Vivemos num país 
livre, onde os crimes são punidos, independentemente de quem 
os cometa.

Num país como a Suíça, que está no topo em todos os 
rankings, como o da qualidade de vida, o da qualidade do 
ensino, o da competitividade, etc., quais são os crimes mais 
praticados?

De acordo com os dados disponíveis não é possível dizer ao 
certo quais são os crimes mais praticados no país. No entanto, 
segundo os dados que consultei para o ano de 2018 (os de 
2019 ainda não existem), faz agora 5 anos que a criminalidade 
na Suíça está continuamente a baixar — tendo-se registado uma 

Quando recebeu o "brevet d'avocat" — título de advogada — 2015.



diminuição de 1,4%, entre 2017 e 2018, para as infracções ao 
código penal, e uma baixa de 4,7% para as infracções à lei sobre 
as drogas. Em contraste, os actos de violência grave aumenta-
ram 3%, apesar de o número de homicídios se ter mantido con-
stante (45 em 2017). As infracções que tiveram maior aumento 
(20%) foram as de burla (penso que a origem de muitos casos é 
a Internet, com anúncios falsos para venda de artigos entre pri-
vados) e a cibercriminalidade. Os casos de violência doméstica 
têm-se mantido constantes.

O que posso dizer sobre a minha experiência de 3 anos no 
Ministério Público é que tenho impressão que as pessoas utili-
zam mais facilmente a violência verbal ou física — umas contra 
as outras — por exemplo quando uma pessoa não quis dar um 
cigarro a outra ou porque o cão de um veio cheirar o cão de 
outro e esse outro dá um murro ou insulta a pessoa. E as pes-
soas recorrem cada vez mais à justiça penal para casos pouco 
graves. 

Actualmente, no Ministério Público, em data do 17 de Janeiro 
de 2020, já tinha aberto mais de 1100 casos desde o princípio 
do mês!

Um dos principais sectores da economia Suíça é o sector 
financeiro. O que é que achas do modelo Suíço?

Não sei se ainda se pode falar do modelo Suíço, pois o se-
gredo bancário já não é como era antigamente. 

Não tenho muitos conhecimentos na matéria, mas a Suíça 
teve que mudar muito neste sector por causa das pressões 
dos outros países, sobretudo os europeus. Nestes últimos anos 
a Suíça concluiu vários acordos de troca automática de infor-
mações com outros países. Já não se pode falar de “paraíso 
fiscal” como era antes. E acho que a vontade da Suíça tam-
bém é acabar com essa imagem. A Suíça vai querer manter os 
sectores da economia e do financeiro atractivos, mas tomando 
outras medidas, como vantagens fiscais para as empresas que 
querem instalarem-se no país.

O que é que estás a achar da experiência até agora?
Estou muito contente com o trabalho que faço há já cerca de 

três anos. Como já disse antes, tenho a sorte de poder fazer o 
trabalho que sempre quis. Os casos são interessantes e os dias 
nunca são iguais. Mas também não é uma profissão fácil porque 
lidamos com muita tristeza humana, quer seja na pessoa das 
vítimas dos crimes, quer seja na dos autores. E há casos que 
nos marcam mais do que outros. Por exemplo, há uns meses 
houve o caso de um menino — a mãe era portuguesa — que foi 
encontrado morto, supostamente, pelo pai. Foi um caso muito 
mediatizado em Genebra e chocou muito a população, mas 
também os procuradores. A mãe da criança fez muitas críticas 
à justiça, mas todos nós — e os procuradores também — ficá-
mos chocados. Notou-se que o ambiente no Ministério Público 
era diferente. Mas passado um tempo, voltou ao normal, porque 
temos que continuar com o nosso trabalho e fazê-lo o melhor 
que sabemos e podemos. 

Tenho igualmente sorte na família e nas amigas que tenho 
— algumas delas que também estudaram Direito — com quem 
falo muito e desabafo no fim do dia ou da semana, o que me 
permite manter a sanidade após certos casos. E com os colegas 

desenvolvemos um humor que nem sempre seria “politicamente 
correcto”, mas também é uma maneira de desabafar.

A minha profissão enriquece-me muito, quer seja nos meus 
conhecimentos do Direito, quer sobre o género humano. E não 
consigo imaginar-me a fazer outro trabalho! Desculpa se falo 
muito, mas sou muito entusiasta da minha profissão e poderia 
falar horas e horas sobre ela!

E como é que ocupas os teus tempos livres? Certamente 
que algum desse tempo passará pelo clarinete, que tocas há 
já muitos anos.

Sim, toco clarinete há mais de 20 anos, e desde dos 16 anos 
na banda oficial de Versoix, a “Musique Municipale de Versoix” 
(MMV). Agora também faço parte da banda da “Croix-Bleue de 
Genève”. Isto ocupa muito do meu tempo livre, pois realizamos 
vários concertos durante o ano e é preciso praticar muito. Para 
além disso, gosto de seguir o hóquei no gelo — sou fã do Ge-
nève Servette Hockey Club (GSHC) e assisto a todos os jogos 
que realizam em Genebra. Também vou, de vez em quando, 
ver a equipa jogar fora, noutras cidades da Suíça. Para além 
disto ajudo na igreja de Versoix, onde vamos à missa e onde sou 
auxiliar da comunhão e de leitura. Sou também catequista dos 
mais pequeninos — no primeiro domingo do mês juntamos as 
crianças que ainda não fizeram a primeira comunhão (na Suíça a 
primeira comunhão faz-se por volta dos 12 anos), e vamos para 
uma sala ao lado da igreja para lhes explicarmos o evangelho 
do dia, isto enquanto os pais estão na missa. Voltamos para a 
igreja na hora do “Pai Nosso”. Fico sempre admirada com o co-
nhecimento e as reflexões que algumas das crianças têm. Esta 
experiência é muito enriquecedora. No resto do meu tempo livre 
saio com os meus amigos, vou ao cinema, viajo e passo tempo 
com a família.

Em que eventos é que participam com essas bandas?
Com a MMV realizamos dois concertos por ano. Como so-

mos a banda oficial de Versoix, actuamos também quando há 
alguma festa ou evento na cidade. Participamos ainda em con-
cursos e festivais, quer seja em Genebra, quer noutros locais da 

Com colegas da Musique Municipale de Versoix.
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Suíça ou no estrangeiro. A “Croix-Bleue de Genève” é um pouco 
diferente, porque é uma banda que faz parte da associação da 
“Cruz Azul” (Blue Cross), que ajuda as pessoas alcoólicas. Por 
isso, participamos em certos eventos organizados pela asso-
ciação e fazemos ainda um concerto por ano.

No mês de Maio de 2018 participei num concurso de Gene-
bra com as duas bandas. A banda da “Croix-Bleue” participou 
fora do concurso, mas a MMV estava inscrita na 2.ª categoria 
e ganhámos mesmo o primeiro lugar. Foi uma felicidade muito 
grande para todos nós, porque apesar de não sermos profissio-
nais, trabalhamos muito e esse esforço foi reconhecido.

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

Porque não ser eleita Procuradora daqui uns anos?
Certamente que tens conhecimento dos casos mais 

mediáticos em Portugal. O que é que achas da forma como 
são noticiados, tratados e resolvidos?

Para começar, acho que em Portugal as notícias nem sem-
pre são objectivas e interessam-se muito pelo “sensacionalismo” 
— ir entrevistar a filha do primo ou o amigo da mãe. O que é que 
isso interessa? Basta apresentar os factos. Se compararmos as 
notícias da Suíça com as de Portugal, na Suíça duram 15 minu-
tos ao meio-dia e a 20 a 25 minutos à noite e parece que se 
sabe tudo o que se passa no país e no mundo. Em Portugal du-
ram quase 1h30 e parece que estão sempre a falar das mesmas 
coisas — política e futebol!

Sobre a maneira de resolver os casos importantes de que 
falas, diria que a situação em Portugal me aflige... Tenho a im-
pressão que a justiça está sempre do lado dos mais poderosos 
— o que é triste. E quando há um juiz que quer ir ao fundo das 
coisas e investigar faz-se tudo para o pôr de parte... Os proces-
sos duram anos e anos e acabam em “águas de bacalhau”.

Apesar de a Suíça ser um país com elevados padrões de 
vida, certamente que nem tudo funciona bem. Quais são os 
principais temas de debate na sociedade?

Como em muitos países, actualmente fala-se muito das 

questões climáticas e o governo tenta adoptar certas medidas 
para lutar contra a poluição. 

Um outro problema — que ainda não tem uma solução — é 
o custo da saúde. Todas as pessoas têm que pagar o seguro 
de saúde, mas todos os anos o montante aumenta e uma parte 
importante do salário passa pelo pagamento deste seguro.

Muita gente também pensa que todos vivem bem na Suíça, 
mas isso não é verdade. Também há muita miséria, famílias com 
grandes dificuldades financeiras… mas isto passa despercebi-
do. É preciso dizer que na Suíça não há um salário mínimo. Há 
ajudas do governo mas é preciso trabalhar para se ter um bom 
nível de vida. E quando não há trabalho é muito complicado para 
as famílias.

Para terminar, visitas Carapito com regularidade. O que é 
que achas da vida por lá?

É muito diferente da vida aqui. Adoro de ir a Carapito para 
visitar a família e passar tempo com ela. E acho as pessoas 
felizes e acolhedoras. Vou lá passar férias, mas acho que não 
poderia viver em Portugal. O facto de ter vivido na Suíça estes 
anos todos fez que não me adaptasse muito bem à mentalidade 
portuguesa, à lentidão dos serviços públicos e à maneira como 
certas pessoas tratam as outras só porque estão do “outro lado 
do balcão”. Mas aprecio o tempo que passo em Portugal.

Quando vou a Portugal também fico triste com as situações 
em que se encontram certas pessoas porque é verdade que 
a vida lá não é fácil para todos, tendo em conta a situação 
económica e política do país.

Sei que tenho muita sorte com a minha vida, pelo facto de ter 
estudado, de ter aprendido a tocar um instrumento e de fazer o 
trabalho que gosto. E agradeço aos meus pais pelos sacrifícios 
que eles fizeram para eu poder ter a vida que tenho. Estou cons-
ciente que a minha vida poderia ser muito diferente se tivesse 
crescido em Portugal.

Obrigado pelo tempo disponibilizado e continuação de 
bom trabalho.

Obrigada ao Caruspinus.               Álvaro Caseiro de almeida

No escritório, no Ministério Público de Genebra.
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FESTA DE SÃO BRÁS 2020

No dia 9 de Fevereiro, mais uma vez fui à festa 
de São Brás nos Montes. A primeira vez que me lembro de ter 
ido a essa festa foi em 1974, depois de já estar em Lisboa há 
quase nove anos. Como tinha vindo cumprir o serviço militar 
para Viseu, aproveitei a licença de fim de semana para assistir 
a esse evento. Não me recordo já, mas a festa nesses tem-
pos deveria ser bastante diferente da actualidade. Só passados 
muitos anos, em 2005, é que lá voltei e então o São Brás era 
já festejado nos moldes actuais. De então para cá tenho lá ido 
várias vezes, apesar de não ser crente, apenas pela razão de ser 
uma festa bastante diferente do habitual e ir lá mais para viver e 
apreciar a parte profana da mesma.

A primeira grande diferença que se nota de ano para ano é a 
de terem vindo a vedar muitos terrenos. A continuar assim, daqui 
amanhã, se não abrirem um espaço para o estacionamento das 
viaturas, poucas pessoas serão as que o lá vão conseguir fazer. 
Este ano, como já cheguei tarde, estacionei logo quase à entra-
da, do lado de quem vai de Vila Novinha, e depois fui andando a 
pé até onde se realiza a feira, à qual dei uma volta. Dali avista-se 
toda a pequena aldeia, onde durante o ano não morarão mais 
de dez pessoas. Lá em abaixo, fica a capela e mais à frente o 
minúsculo cemitério, talvez com umas vinte campas.

Em vários locais havia já muitas fogueiras acesas, onde mais 
tarde seriam assadas ‘choiriças’, fêveras, e outras carnes. Junto 
a uma dessas fogueiras estava uma grande panela de ferro, que 
fumegava. Aproximei-me, perguntei se podia fotografar e quis 
saber o que se cozinhava nela.

— Torresmos!
— É pena não estarem já feitos.
— Passe cá daqui a uma hora, mas beba aqui uma pinga!
— Ainda é cedo, obrigado!
Ao lado, por cima de umas grandes pedras a fazerem de 

mesa, estava estendida uma toalha e sobre ela não faltava nada: 
um leitão assado, um presunto, muitas filhoses e outros bolos, 
pão, queijos, ‘choiriças’, um cesto com fruta variada, sumos, 
vinho, etc. Era tudo de um grande grupo de pessoas de uma 
das aldeias. Ali, já algumas pessoas petiscavam e, mais tarde, 
muitas outras iriam comer, beber e conviver durante a tarde, já 
que estava um dia magnífico.

Quando cheguei junto da capela, por ser já tarde, quase to-
dos os grupos de bombos tinham já cumprido o ritual de darem 
as três voltas à capela em silêncio. De seguida recomeçaram a 
fazer ouvir os instrumentos, subiram a ladeira até ao cimo do 
monte, onde está um cruzeiro e voltaram para baixo para o seu 
terreiro, onde, depois de uns minutos de exibição, acabaram de 
tocar e pousaram os instrumentos. Foi um ritual repetido tantas 
vezes quantos os grupos de bombos que não faltam à festa — 
Venda do Cepo, Miguel do Chôco, Rio de Moinhos, Vila Novinha 
e Rio de Mel. Ainda faltava o maior e mais afamado grupo de 

bombos e concertinas, o de Carapito. A freguesia já não per-
tence ao concelho de Trancoso, mas nunca falham na festa do 
São Brás e fazem gala em ser os melhores, ou não se intitulas-
sem de “Regalões”. Vi e fotografei a sua entrada no recinto e o 
cumprimento de todo o ritual atrás descrito até à apoteótica exi-
bição final, já no seu terreiro habitual, e o pousar de instrumen-
tos: bombos, caixas, concertinas e a bandeira. De referir ainda 
que, atrás do grupo de tocadores, seguiam muitas pessoas de 
Carapito, levando, muitos dos homens, grandes “mocas” ao 
ombro e no ar, que depois pousaram junto aos instrumentos.

– Homem que é homem, entra no terreiro da festa com a 
moca ao ombro! Isso é o que diz a lenda!

Depois de todos os grupos se exibirem e pousarem os instru-
mentos, começou a missa seguida da procissão em honra de 
São Brás, que foi bispo e dizem que cura os males da garganta. 
Muita gente participou no acto religioso, outras pessoas pas-
saram pela capela a rezar ou cumprir alguma promessa, mas a 
maior delas passou tempo à volta das fogueiras e das mesas, 
a comer e a beber, cavaqueando entre conterrâneos, familiares 
e amigos.

Este ano, como fui apenas com a minha companheira, fomos 
comer ao salão da comissão de festas. Mas a tradição já não 
é o que era, ‘choiriça’ assada não havia! Como tinham apenas 
frango de churrasco e entremeada grelhada, foi o que comemos 
e não ficámos mal.

Após o almoço e depois de nova volta pelo recinto da festa, 
descemos até ao vale onde corre o rio Távora, que naquele tre-
cho ainda é muito pequeno, uma vez que a sua nascente fica a 
poucos quilómetros, mas nesta época do ano leva um belo cau-
dal, pois correm para ele todos os pequenos regatos vindos das 
encostas. Passámos a velha ponte sobre o rio e caminhámos 
até ao fim do “abandonado” lugar do Boco, onde, nas déca-
das de cinquenta e sessenta do século XX, funcionavam vários 
moinhos de água e habitavam talvez cinquenta ou mais pes-
soas. Hoje, nem vivalma! Ao olhar para cima vi o alto da Serra do 
Pisco de um lado e do outro as fogueiras e pessoas, para além 
de se ouvir a algazarra da continuação da festa nos Montes.

Foi um dia bem passado, dado que esteve um dia de autên-
tica Primavera. O São Brás continua a ser uma festa apelativa 
com todos os ingredientes referidos e muitos outros.

António do Nascimento Almeida
COLABORADOR
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O Grupo de Bombos de Carapito em actuação.
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FESTA DA PADROEIRA

Realizou-se, no fim de semana de 1 e 2 de Fe-
vereiro, a festa em honra de Nossa Senhora da Purificação, Pa-
droeira de Carapito.

A noite de Sábado foi de animação no salão de festas do 

Clube, com o grupo musical "iNNem".
No Domingo houve missa solene em honra de Nossa Se-

nhora da Purificação, seguida de procissão com os andores pe-
las ruas de Carapito.

As mordomas Mónica Pinto e Diana Tenreiro nomearam 
para o ano 2021, Helena Almeida e Eliane Hadergjonaj.

Helena Almeida
COLABORADORA

ARREMATAÇÃO DE CARNES

No dia 23 de Fevereiro — Domingo Gordo — 
realizou-se na Praça a arrematação de ofertas para as festas de 
São Sebastião e de Nossa Senhora da Purificação.

Com o tempo propício para se estar na rua, o leilão decorreu 
às mil maravilhas. Pelas 15h o pessoal começava a juntar-se, 
uns para arrematar, outros para apreciar. Como já é hábito, o Sr. 
Zé Manel foi a voz principal.

— 20 euros.

— 20 euros. Quem dá mais?
— 25! 25.
— 25 euros.
— 25, uma. 25, duas. 25, duas e meia. 25, três…
— É p’rá panela.
E foi com este ritual que se passou uma bela tarde de con-

vívio, também na companhia de vários visitantes que já começam 
a ser habituais. 

As comissões das duas festas agradecem a presença e a 
colaboração de todos os que marcaram presença.

Helena Almeida
COLABORADORA

O aspecto da Praça durante a arrematação. O leiloeiro José Manuel Marques, ajudado por Ricardo Santos.

Aspecto do baile no salão de festas do Clube.



14                                    CARUSPINUS                            MARÇO

O CARNAVAL EM CARAPITO

Mais uma vez Carapito festejou o Carnaval, este 
ano no dia 25 de Fevereiro. Como tem sido habitual, os festejos 
iniciaram-se no domingo anterior, o chamado domingo gordo, 
com a arrematação das ofertas para a festa de S. Sebastião.

Logo a seguir à missa dominical, já com a fogueira a arder, as 
panelas a ferver e o grelhador com boa brasa, tendo como palco 
improvisado a carroçaria duma camioneta, o leiloeiro Zé Manel 
deu início a uma sessão que se prolongou por mais de três ho-
ras, culminando quase sempre no final de cada artigo arremata-
do com a informação/aviso “é p'rá panela”. O S. Pedro também 
colaborou, até com algum exagero, pois se fez sentir bastante 
calor, o que levou algumas pessoas a manterem-se afastadas 
da zona de arrematação, procurando locais com sombra. Os 
artigos leiloados constituíam um leque bastante diversificado, 
com predomínio das carnes de porco, dos enchidos e das bebi-
das, mas a qualidade tem vindo a diminuir, notando-se a gradual 
substituição dos produtos tradicionais/caseiros pelos industri-
ais/comerciais. Junto da fogueira, o Paulo e a sua machada não 
tiveram descanso durante toda a tarde. A pressa dos comilões 
fez com que as primeiras carnes saíssem das panelas ainda mal 
cozidas e a longa continuidade da cozedura deixou as últimas 
um pouco salgadas.

Na terça-feira, a habitual “exposição” na praça começou e 
acabou cedo. A tarefa nocturna dos “promotores” tem vindo a 
ser cada vez mais dificultada, pois os donos das peças possíveis 
candidatas à passagem pela Praça, cientes do risco que cor-
rem, previnem-se atempadamente e ocultam-nas o melhor que 
podem. Por outro lado, o receio de alguns estragos e de “trocas” 
na recolha dos artigos faz com que cada um vá buscar os seus 
pertences muito cedo, impedindo assim que o público em geral 
possa apreciar a exposição, o que é pena, pois, na prática, torna 
quase inútil o trabalho e o esforço dos “promotores”.

Na parte da tarde, assistimos a um animado convívio das 
gentes de Carapito, com significativa presença de muitos partici-
pantes das aldeias vizinhas, nomeadamente do Eirado, da An-
tela e da Barranha. O S. Pedro ainda espreitou à janela, mas não 
chegou a abrir as portas e nem sequer foi necessário preparar 
medidas preventivas.

Com uma boa fogueira a gastar a lenha que sobrou de Do-
mingo, a música começou cedo, com a actuação, desejada e 
sempre bem-vinda, das crianças das concertinas, com a sua 
professora Laura a puxar por elas.

A sardinhada, mais uma vez oferecida pela Junta de Fregue-
sia — parabéns e obrigado, na pessoa do seu Presidente Filipe 
— constituiu o prato forte, e bem forte, da tarde. A sardinha era 
de muito boa qualidade, de tamanho maior que o normal, em 
quantidade suficiente — consumiram-se mais de setenta quilos 
— e bem confeccionada. Molhava bem o pão e puxava pelo 
vinho, também abundante e de boa qualidade.

A faceta típica carnavalesca, com os entrudos e as suas 
máscaras, teve este ano como mote dominante a chegada do 
inoportuno e nefasto coronavírus, por esses dias ainda na sua 
fase inicial em Portugal, quase como se não fosse para levar a 
sério, o que o seu crescimento exponencial veio a contrariar. A 
folia e a animação perduraram durante toda a tarde, com a par-
ticipação mais activa a cargo dos mais jovens, que continuam 
a ser, felizmente, uma bandeira dominante na vivência da nossa 
terra e asseguram, para já, a manutenção das boas tradições. 
A música, adequada ao meio e ao ambiente, esteve a cargo 
dos tocadores das concertinas, uns de Carapito e outros dos 
arredores, formando um conjunto que nos proporcionou não só 
boa música mas também algumas desgarradas bem consegui-
das. Os dançarinos, como tem vindo a acontecer na maior parte 
dos eventos em Carapito, quase primaram pela ausência. Mas, 
desta vez, tinham uma desculpa: com as máscaras, ninguém 
sabia com quem estava a dançar.

Este Carnaval já passou. Para o ano há mais.

António Lopes Baltazar
COLABORADOR

Elementos da Junta de Freguesia e amigos tratavam da sardinha. Os "mascarados" são uma das principais atracções da festa. 
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O CARUSPINUS NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Foi publicado no Caruspinus um texto meu so-
bre a visita do Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, a Angola e é com muito prazer que volto a esse as-
sunto. Não propriamente sobre a visita em si, mas para levar ao 
conhecimento da Direcção, dos assinantes e leitores e de todos 
os carapitenses em geral, um facto que, para além de compro-
var a habitual sensibilidade afectuosa do nosso Presidente, me 
proporcionou a oportunidade de aumentar a satisfação e o or-
gulho de continuar a prestar a minha colaboração ao jornal.

Atendendo à forma carinhosa como o Senhor Presidente me 
contactou e conversou comigo, pareceu-me adequado e opor-
tuno enviar-lhe um exemplar do Caruspinus em que foi publica-
do o texto, com a fotografia do nosso abraço em Luanda, sobre 
a sua última visita a Angola.

Em resposta, recebi a carta cujo conteúdo se transcreve.
"Casa Civil do Presidente da República
Encarrega-me Sua Excelência o Presidente da Republica de 

acusar a recepção e agradecer a carta de V. Exa., de 18 de 
Novembro de 2019, a qual mereceu a melhor atenção por parte 
desta Casa Civil.

Mais me encarrega Sua Excelência o Presidente da Repub-
lica de agradecer a V. Exa. as amáveis palavras de manifestação 
de apreço assim como os exemplares das publicações  que teve 
a gentileza de endereçar.

Desejando os maiores sucessos, apresento a V. Exa. os me-
lhores cumprimentos,

O Chefe da Casa Civil,
Fernando Frutuoso de Melo"
No ano do seu 40.º aniversário, a entrada do Caruspinus no 

Palácio de Belém constitui uma prendinha muito gostosa e será 
certamente mais um incentivo e uma honra no já longo trajecto 

de um jornal que tanto tem elevado o nome de Carapito, 'exal-
tando nossas gentes'.

Por mim, fico muito satisfeito por ter podido ajudar a divulgar, 
a um nível tão alto, o nosso jornal, a nossa terra e o nosso povo.

José Lopes Baltazar
COLABORADOR

MORREU D. ILÍDIO LEANDRO, BISPO EMÉRITO DA 
DIOCESE DE VISEU

O bispo emérito bispo da Diocese de Viseu, D. Ilídio Pinto 
Leandro, faleceu no dia 21 de Fevereiro no Hospital S. Teotónio, 
onde estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos há 
cerca de duas semanas, vítima de doença prolongada. Tinha 
69 anos.

D. Ilídio Pinto Leandro foi nomeado bispo pelo Papa Bento 
XVI e ordenado, na Catedral de Viseu, no dia 23 de Julho de 
2006, sucedendo a D. António Marto. Em 2017, o Papa Francis-
co aceitou o seu pedido de resignação por motivos de doença. 
Orientou a Diocese de Viseu até ao dia 3 de Maio de 2018. Em 
Junho de 2018 foi substituído no cargo por D. António Luciano.

D. Ilídio Pinto Leandro nasceu em Rio de Mel (S. Pedro do 
Sul) a 4 de Dezembro de 1950. Frequentou os seminários da 

Diocese de Viseu e foi ordenado sacerdote a 25 de Dezembro 
de 1973.

José Lopes Baltazar com Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda.

D. Ilídio Pinto Leandro.
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DISPONÍVEIS ONLINE TODAS AS EDIÇÕES DO
CARUSPINUS PUBLICADAS ENTRE 1979 E 2019

Por forma a terminar em grande as comemorações do 40.º 
aniversário do Caruspinus, foram disponibilizadas online todas 
as edições do jornal.

Ao aceder ao site www.caruspinus.pt poderá consultar os 
227 jornais publicados entre 1979 e 2019, completos e total-
mente a cores.

Para ter acesso às várias edições, disponibilizadas em PDF, 
só tem que clicar no separador “EDIÇÕES” e seleccionar o 

ano que lhe interessar.
A totalidade das capas está também disponível no Face-

book, em www.facebook.com/caruspinus/.
Para além da facilidade de acesso, a versão electrónica é 

também útil por motivos de pesquisa, sendo ainda uma forma 
de preservação da memória do jornal e de Carapito nestes 
últimos 40 anos.

Boa leitura!
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