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

PUB

BIMESTRAL . N.º 50 . ANO IX . SÉRIE II . MAIO DE 2020 . PREÇO: 1,5 € . TIRAGEM: 280 Ex. . ISSN: 2182-5130

COVID-19: Câmara Municipal de Aguiar da Beira apresentou 30 
medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas

A ESCOLA EM TEMPO DE PANDEMIACOMEÇARAM AS OBRAS DA FUTURA 
PRAIA FLUVIAL DE CARAPITO

ENTREVISTA COM JOSÉ CARDOSO
CASA DA MINA A VIDA EM TEMPO DE PANDEMIA



NASCIMENTOS
Nasceu em França, no dia 

25 de Fevereiro, um menino com o nome 
Auguste, filho de Manuel Caseiro e Au-
rélie Maluis.

Nasceu no dia 2 de Maio em Lisboa 
uma menina com o nome Sofia, filha de 
João Marques e Filipa Gouveia.

Nasceu em Viseu, no dia 2 de Junho, 
um menino com o nome Duarte, filho de 
Tânia e Patrick Gonçalves.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades para os novos carapitenses e 
dá os parabéns aos seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

O sr. Fernando Gonçalves queimou-
se numa mão, tendo que receber trata-
mentos no hospital. Mais recentemente 
foi operado a uma hérnia, em Lisboa. 
Encontra-se em recuperação.

A sra. Maria Alice Lopes esteve in-
ternada no hospital de Viseu, devido a 
problemas nos rins. Já se encontra em 
casa em recuperação.

A sra. Prazeres Marques Figueiredo 
foi operada ao coração. Encontra-se em 

recuperação.
A sra. Prazeres Sousa Vaz esteve 

internada no hospital de Viseu, devido a 
vários problemas de saúde. Encontra-se 
em recuperação em casa.

A sra. Maria Augusta Nunes teve que 
ser transportada ao hospital de Viseu. 
Encontra se em recuperação.

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

Faleceram a sra. Maria José Caetano 
e o sr. Pedro Manata.

Faleceu no dia 11 de Maio em Cara-
pito a sra. Maria Augusta Baltazar, aos 
92 anos.

O Caruspinus deixa sentidos pêsames 
às famílias enlutadas.
CASAMENTOS

Celebraram matrimónio, na Suíça, no 
dia 15 de Maio, Rafael da Cruz e Cátia 
Magalhães.

O Caruspinus deseja as maiores felici-
dades ao novo casal.

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

EDITORIAL
Cinco meses após a detecção do coro-

navírus SARS-CoV-2 na China, um número 
considerável de países continua sem mãos a 
medir no combate à pandemia.

Das mais de 6 milhões de pessoas in-
fectadas até ao momento, cerca de metade 
continua ainda a combater a doença que já 
ultrapassou a marca das 350 mil mortes.

Mesmo que os números parassem por 
aqui, o resultado seria incomparável ao do 
anterior surto de coronavírus — SARS-CoV-1 
—, que entre 2002 e 2004 infectou 8098 pes-
soas de 26 países e provocou a morte a 774.

Mas, apesar das dificuldades, o mundo 
está mais empenhado do que nunca no o-
bjectivo de encontrar uma vacina. Até 2 de 
Junho estavam em desenvolvimento 176 
candidatas. Destas, 162 estavam ainda nos 
testes pré-clínicos, em laboratório; 8 encon-
travam-se na Fase I, que envolve testes em 
pequenos grupos de voluntários sem pro-
blemas de saúde; 3 na Fase I/II, que permite 
testar a segurança, encontrar os efeitos se-
cundários e a dose recomendada; 2 na Fase 
II, que implica fazer testes em centenas de 
voluntários escolhidos aleatoriamente e 1 já 
na Fase II/III. Ainda nenhuma chegou à Fase 
III — a última —, na qual se fazem testes em 
milhares de pessoas, de todas as idades, por 
forma a avaliar a sua eficácia real. Mas, se al-
guma das candidatas for bem-sucedida nesta 
fase, poderá finalmente ser licenciada e pro-
duzida em grandes quantidades.

Tal como agora, em 2003 começaram 
a ser desenvolvidas várias vacinas contra o 
SARS-CoV-1, tendo sido testadas em ani-
mais, mas nunca em humanos. Entretanto, 
a investigação foi suspensa. Mas porquê? 
Porque o vírus desapareceu de repente e 
deixou de se justificar a criação de uma vaci-
na. (Na verdade, neste momento já há gru-
pos de investigação que dizem que pode não 
ser possível desenvolver uma vacina contra 
o SARS-CoV-2 porque o vírus está a desa-
parecer “demasiado depressa”, o que faz 
com que seja mais difícil testar a vacina em 
milhares de pessoas de todas as idades.)

O SARS-CoV-1 era mais agressivo e le-
tal que o SARS-CoV-2. No entanto, o SARS-
CoV-2 espalha-se muito mais depressa e 
apresenta uma grande diferença em relação 
ao SARS-CoV-1: um grande número de pes-
soas não apresenta sintomas (alguns estudos 
dizem que pode ser desde o triplo ao quín-
tuplo dos casos conhecidos), o que permite 
que essas pessoas infectem muitas outras ao 
longo do tempo sem saberem. Outra grande 
diferença está na manifestação dos sintomas 
nas pessoas infectadas com SARS-CoV-2, 
que pode demorar até duas semanas, en-
quanto que a quase totalidade das pessoas 
que foram infectadas com SARS-CoV-1 apre-
sentava sintomas fortes ao fim de dois ou três 
dias, tendo havido muito poucos casos de 
infecção sem sintomas.

A situação altera-se a cada dia que passa, 
sendo, por isso, extremamente importante 
manter o alerta. Tendo em conta o dinheiro 
que está a ser investido na criação de vacinas 
contra o SARS-CoV-2 — cerca de 15 mil mi-
lhões de euros em todo o mundo —, a proba-
bilidade de sucesso de alguma das 176 can-
didatas é bastante elevada e devemos, por 
isso, estar optimistas. Mas, se há coisas que 
são extremamente imprevisíveis são os vírus, 
por isso, até lá, todo o cuidado é pouco.

                                     O Director

Colaboraram nesta edição:
Álvaro Caseiro de Almeida; Cidália Batista; José Gabriel Pires; José Lopes Baltazar, Luciana 

Silva e Teresa Barranha.

(Os colaboradores deverão enviar os seus artigos para: caruspinus@gmail.com)
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Cidália Batista
SUBDIRECTORA

― AS NOTÍCIAS ―

ANTÓNIO DO NASCIMENTO ALMEIDA LANÇOU AUTOBIOGRAFIA
António Almeida disponibi-

lizou recentemente, em form-
ato digital, a sua mais recente 
obra, autobiográfica — A Min-
ha Vida “Deu” Este Livro.

Esta é a terceira obra do 
autor que, em 2010 publicou o 

livro “Que Vida!...” e em 2013 
o livro “CAA — O Homem, os 
seus (de)Feitos”.

A publicação de 246 pági-
nas, gratuita, pode ser solicita-
da para o email jobranfranco@
gmail.com.



Pagaram Assinatura: Fernando Batista Andrade [em 2019] (15€); José Manuel Whiteman Barranha (20€ – 2 anos); Altino Fernando Reino (7,5€ 
+ 2,5€ oferta); Maria da Luz Santos Ribeiro (20€ – 2 anos); José Augusto Matos Batista (20€ – 2 anos); Eng. Ângelo Manuel Melo Sarmento 
(20€ – 2 anos); Fernando Jorge Vieira Ribau (30€ – 3 anos); José Augusto Mendes Andrade (15€); António Silva Araújo (100€ – 5 anos); Maria 
Filomena (solicita-se a informação sobre o nome do assinante) (45€ – 3 anos); Ana Maria Custódio Santos (20€ – 2 anos); Luís António Araújo 
Ferreira (20€ – 2 anos); Carlos Amaral da Cruz (40€ – 4 anos); Jorge Manuel da Cruz Lopes (45€ – 4 anos + 15€ oferta); Mário Augusto Gomes 
Miranda (60€ – 4 anos); Moisés Gandarinho Lopes (10€); Ilídio dos Santos Tenreiro (45€ – 3 anos); António Carlos dos Santos (90€ – 6 anos + 
10€ oferta); Francisco Cardoso Figueiredo (7,5€ + 2,5€ oferta); António Jesus de Almeida (10€); Rodrigo André Tenreiro Sousa (10€); Ana Cláudia 
Cardoso de Freitas (15€), António Lopes Baltazar (10€ + 10€ oferta); José Lopes Baltazar (20€ + 10€ oferta); Virgílio da Cruz Caseiro (20€ – 2 
anos + 20€ oferta) e António Casimiro Santos (15€ – 2 anos + 5€ oferta).
(Caso tenha pago a sua assinatura nos últimos 2 meses e o seu nome não conste desta lista, faça o favor de nos avisar, pois foi apenas um lapso.)
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REDE DE APOIO LOCAL JÁ RESPONDEU A MAIS DE 100 PEDIDOS
DE AJUDA NO CONCELHO

Desde o lançamento, a 23 de Março, a Rede de Apoio Local (RAL) 
já ajudou a resolver mais de 100 pedidos de necessidades no concelho 
de Aguiar da Beira.

A maioria dos pedidos diz respeito à ajuda na compra de medi-
camentos, seguindo-se os bens alimentares, o acompanhamento 
psicológico e o levantamento de reformas/dinheiro.

No projecto estão envolvidos 66 colaboradores da Academia de 
Voluntários Amigos Aguiar no Coração. Em Carapito são colaboradores 
o presidente da junta de freguesia, Filipe Pinto, e César Baltazar. 

Os contactos disponibilizados são os seguintes:
969 189 092 | 966 787 707 | agb.ral2020@gmail.com

A VIDA EM TEMPO DE PANDEMIA
Ao contrário de outras catástrofes, a pandemia de coro-

navírus que tem vindo a assolar o mundo desde, pelo menos, 31 
de Dezembro de 2019, afectou já praticamente todo o planeta.

De uma forma ou de outra, um terço da população mundial 
foi obrigada a fechar-se em casa, sendo um tremendo golpe 
na saúde, na economia, no emprego e noutras áreas ainda a 
determinar.

Com a declaração de estado de emergência em Portugal, 
também os Carapitenses tiveram as suas vidas significativa-
mente alteradas, algo que é absolutamente incomum, tendo em 
conta a dimensão e localização geográfica da aldeia.

A Páscoa não foi celebrada. O São Pedro de Verona não foi 
festejado. E as festas de Verão, mesmo que se possam realizar, 
sê-lo-ão de forma totalmente diferente daquela a que já estáva-

mos habituados.
Na Semana Santa, apesar de todas as limitações, o exterior 

da igreja e os vários cruzeiros de Carapito foram enfeitados, tal 
como aconteceu em várias outras localidades, e colocaram-se 
cruzes junto às portas das casas, seguindo a sugestão de vários 
bispos e párocos.

Quem quis, pôde também ouvir as missas do Dia de Ramos, 
as das várias celebrações da Semana Santa e a do Dia de Pás-
coa, através dos altifalantes da igreja.

Este tem sido um ano totalmente atípico, mas, com a força 
de vontade e disciplina de todos, estamos a criar as bases para 
que no próximo ano tudo possa voltar ao normal, dentro daquilo 
que será esse novo normal.
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Acabaram as férias da Páscoa e as crianças não 
regressaram à escola, foi a escola que veio também para casa. 
Alunos, pais e professores tiveram que se reinventar. Criar novas 
formas de aprendizagem. Nem tudo está a ser fácil, mas está a 
ser uma grande aventura!

A REALIDADE DA ESCOLA À DISTÂNCIA
Ninguém estava preparado para um terceiro período de aulas 

à distância. Nem alunos, nem professores, nem pais, nem agru-
pamentos escolares, nem sociedade em geral.

Tudo começou como um jogo “do faz de conta”. Os alunos 
a fazer de conta que aprendiam, os professores que ensinavam, 
os pais que ajudavam e, os restantes, que estava tudo como 
antes. Estavam todos a ritmos diferentes.

O final do segundo período não foi levado muito a sério. Foi 
apenas, na maioria dos casos, um início de férias da Páscoa 
antecipado. 

Em Carapito, no que diz respeito ao Jardim-de-Infância, os 
encarregados de educação vão à escola, à sexta-feira, com as 
devidas precauções (utilizando máscara, etc.) buscar as tarefas 
para a semana seguinte e aproveitam para trocar informações e 
tirar dúvidas com a Educadora. Também foi criada uma página 
no Facebook onde vão trocando outras experiências do dia-a-
dia de cada criança. 

No Primeiro Ciclo, tudo acontece por email. Nunca foi per-
guntado se todos reuniam as condições mínimas para que tudo 
começasse sem grandes percalços. Apenas após o início das 
aulas é que os encarregados de educação foram informados 
que, no caso de não terem impressora para imprimir as tarefas 
enviadas pela professora, podiam contar com a colaboração da 
Junta de Freguesia.

As crianças da escola primária não estão a utilizar qualquer 
plataforma online com a professora. Ao domingo à noite, os en-
carregados de educação recebem, por correio electrónico, um 
plano semanal com tarefas a cumprir e várias fichas para fazer. 
Depois, têm de fotografar as respectivas fichas preenchidas e 
restantes tarefas e devolver, igualmente por email, à professora.

Aparentemente simples, mas tudo isto gera um stress adi-
cional em todos os envolvidos e, mais do que nunca, o acom-
panhamento em casa é crucial para que os objectivos sejam 
minimamente atingidos.

O PAPEL DA TELESCOLA
As opiniões dividem-se nesta matéria. Há quem considere 

desajustados os conteúdos da Telescola e há quem os julgue 
indispensáveis. O facto é que podem ser, no mínimo, um com-
plemento do que as crianças já aprenderam para além de coisas 
novas que vão surgindo.

A Telescola ajuda também no que toca a impor rotinas e 
horários que se perderam com esta nova realidade.

Teresa Barranha
COLABORADORA

A ESCOLA EM TEMPO DE PANDEMIA

Os irmãos Márcio e Letícia a cumprir as tarefas do Jardim de Infância 
com a colaboração da pequenina Nicole. Alice Vitorino — 1.º ciclo — aula de expressões artísticas.
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DEPOIS DA ESCOLA PRIMÁRIA

Nos ciclos que se seguem à Escola Primária, as escolas es-
tão a utilizar as ferramentas disponíveis para as aulas online em 
tempo real. E, se no início era uma verdadeira aventura, pois 
nem alunos nem a maioria professores estavam à vontade com 
esta solução, actualmente, as aulas já decorrem com alguma 
normalidade. A obrigatoriedade do acompanhamento das aulas 
pela Telescola, para estas faixas etárias, varia de escola para 
escola.

Para além dos computadores, os telemóveis com ligação à 
internet são uma ferramenta fundamental nesta fase para, por 
exemplo, gravar e enviar as aulas de educação física.

A MINHA OPINIÃO ENQUANTO MÃE
Tenho em casa dois exemplos distintos — 1.º ciclo (Agru-

pamento de Escolas Padre José Agosto da Fonseca — Aguiar 
da Beira) e 3.º ciclo (Agrupamento de Escolas Padre João Ro-
drigues — Sernancelhe). Tenho a possibilidade e a sorte de os 
acompanhar de perto durante o horário escolar. Mesmo assim, 
foi muito difícil impor rotinas novas e há sempre formas dife-
rentes de olhar e julgar esta realidade atípica, sem que nenhuma 
esteja errada. 

No primeiro ciclo, sentimos a falta de um retorno mais activo 
por parte da professora que, do outro lado, se debate contra a 
realidade das novas tecnologias com as quais não estava muito 
familiarizada. Teria sido mais fácil para as crianças utilizarem uma 
plataforma informática que as possibilitasse ter aulas online, 
onde conseguissem ver e falar com a professora. A falta deste 
contacto é a grande falha.

A Telescola tem sido muito importante para rever matérias 
e manter a imagem do professor. Na minha opinião, todos os 
que estão a dar a cara por este projecto têm sido fantásticos, 
genuínos, muito corajosos e, acima de tudo, grandes profissio-
nais.

Sobre os restantes ciclos, as coisas já funcionam de uma 
forma diferente. Naturalmente que os nossos filhos estão a per-
der muita coisa, principalmente contacto social, numa fase das 
suas vidas em que é tão importante. Por outro lado, estão a 
reinventar formas de comunicação entre eles. Nos meios rurais, 
estão a valorizar e a apreender a olhar à sua volta, com outros 
olhos. Em Carapito, as nossas crianças e jovens têm descoberto 
locais e paisagens que antes não conheciam. Nem tudo pode 
ser visto pelo lado negativo das coisas. Como lhe chamo desde 
do início, é o lado B da vida e quem sabe se não é uma amostra 
do que será o ensino, no futuro.

João Carlos — 8.º ano — em gravação da aula de educação física.

Uma escola à espera de alunos.

João Vitorino — 7.º ano — aula de instrumento, através da platafor-
ma Microsoft Teams.



Domingos José Cardoso
Casa da Mina — o mais recente alojamento turístico de Carapito

ENTREVISTA

Domingos José Duarte Cardoso, 59 
anos, é natural da Figueira da Foz. É 
casado com Alexandra Lima Sá e Melo 
Cardoso, 54 anos, nascida em Lisboa 
e proprietária da Casa da Mina. Nesta 
edição damos-lhe a conhecer o mais re-
cente alojamento turístico de Carapito.

Comecemos então pelo passado. 
Como é que foi o seu percurso pessoal?

Formei-me em gestão hoteleira, na Escola de Hotelaria e Tu-
rismo do Porto, entre 1980 e 1983.

Depois de concluir o curso, ingressei no serviço militar obri-
gatório, que frequentei durante 17 meses, na Escola Prática de 
Administração Militar, em Lisboa. Comecei como instruendo, 
depois continuei como cadete e, mais tarde, como aspirante a 
oficial.

Fui, depois, convidado a permanecer no mesmo quartel, 
como instrutor de um pelotão de finanças e, nos últimos seis 
meses, como já tinha o curso de gestão hoteleira, desenvolvi um 
trabalho no rancho geral. Fui o oficial de alimentação.

Depois de terminar o período militar, em Agosto de 1985, 
como já tinha feito alguns estágios em hotéis da Figueira da Foz, 
que, na altura, pertenciam à Sociedade Figueira Praia, ingressei 
como assistente de Direcção na cadeia dos hotéis da Socie-
dade, dos quais faziam parte o Grande Hotel da Figueira, que 
actualmente é Mercure; o Hotel Internacional, que actualmente é 
IBIS; a Estalagem da Piscina, que era um imóvel que tinha a pis-

cina do Grande Hotel e que neste momento pertence à Câmara 
Municipal; o ApartHotel Sottomayor; e o ApartHotel Atlântico. 
Portanto, um total de 295 quartos e apartamentos, distribuídos 
por cinco unidades hoteleiras.

Desde esse período — 1985 — a, talvez, 1996, desenvolvi 
um trabalho nos hotéis, nas diversas áreas; na parte dos alo-
jamentos, na parte do F&B [comida e bebida] e na parte da 
gestão.

Entretanto, em 1996, fui convidado a ingressar na parte co-
mercial da Sociedade Figueira Praia — Casino da Figueira, que 
tinha sido adquirida pelo Sr. Américo Amorim, em 1990. Assim, 
até finais de 2003, trabalhei na Sociedade como Director Co-
mercial do casino.
E em que áreas, mais concretamente, é que desenvolvia o seu 
trabalho?

Era na verdade uma área muito interessante. Desenvolvi 
trabalho nas áreas de eventos, reuniões e congressos, porque 
dispúnhamos de bastantes condições para organizar este tipo 
de serviços. Tínhamos os alojamentos, um pouco mais tarde 
foi feito um empreendimento em conjunto com o Grupo Accor, 
com o Hotel Mercure e com o Hotel IBIS, o que nos dava a ma-
téria prima para conseguir realizar todos estes tipos de eventos, 
sobretudo na época baixa.
O que é que se seguiu?

Entre 2004 e 2015 estive a trabalhar em África, especifica-
mente em Angola, numa empresa de direito angolano, mas com 
gestores e accionistas portugueses, que era a Novagest.
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O exterior da casa antes da renovação, em 2006.
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E em que é que consistia o seu trabalho?
Trabalhava na área da restauração colectiva e hotelaria.

Certamente que também desempenhou vários cargos durante 
esse tempo.

Sim. Entre 2004 e 2009 fui um dos responsáveis da base, 
no Soio. Em 2009 transitei para Luanda, para a Direcção de 
Operações, como assistente do Director e, em 2013, passei a 
ser o Director de Operações em terra, porque a empresa tinha 
também operação no mar, nas plataformas petrolíferas.
E com que frequência é que regressava a Portugal?

O regime de trabalho era de 10 semanas em Angola e 4 em 
Portugal, porque trabalhava-se num regime contínuo, de 10 a 12 
horas por dia, o que permitia juntar folgas.
Isso incluía já visitas a Carapito, certamente.

Sim, em 2006 começámos a recuperar a casa, depois os 
galinheiros, e, portanto, a pouco e pouco, fomos fazendo a re-
novação de todo o espaço.

A partir de finais de 2015, quando regressei em definitivo a 
Portugal, é que fomos fazendo a renovação de forma mais con-
stante, o que permitiu que abríssemos o espaço no Verão de 
2019.
Qual é a caracterização do espaço a que chamaram ‘Casa da 
Mina’?

O espaço dispõe de três apartamentos; um apartamento 
maior, com capacidade para cinco pessoas, que se chama Al-
fazema; um apartamento mais pequeno, com capacidade para 
duas pessoas e que se chama Alecrim e, um apartamento mé-
dio, com capacidade para três pessoas e que se chama Jasmim.

Para além dos apartamentos, o espaço dispõe de um ex-
celente jardim, de uma sala para os pequenos-almoços, de uma 
piscina e de uma zona de jogos.

A pouco e pouco temos vindo a recuperar um espaço a 
que se chamava ‘cozinha velha’ e que poderá ser usado como 
sala de estar, como biblioteca e, no futuro, quando dispuser-
mos de maior capacidade de alojamento, também como sala 
de reuniões para empresas, sobretudo na época baixa. Na ver-
dade, o trabalho principal será conseguir ter o espaço ocupado 
durante a época baixa, porque, sobretudo no Verão, a procura 
é, por norma, bastante elevada. Os pequenos eventos e as re-
uniões na época baixa têm grande potencial, porque podem 
trazer bastante gente, dado que as empresas fecham naquela 
que para nós é a época alta. 
Apesar de ter o espaço aberto há relativamente pouco tempo, 
já pode fazer uma avaliação em termos de procura?

Em Agosto a procura foi elevada e, em Setembro, ainda foi 
razoável, sobretudo aos fins de semana. O Inverno foi bastante 
fraco.

Ou há eventos aqui na redondeza ou, tendo também em 
conta que é uma zona bastante fria, é difícil fazer movimentar as 
pessoas para aqui.
Qual é, neste momento, a principal forma de contacto com os 
potenciais clientes?

Neste momento podemos dizer que são o Booking e várias 
pessoas amigas e conhecidas.

Em Janeiro desloquei-me aos Países Baixos para participar 
numa feira e, depois, a Madrid para participar numa outra. Tinha 
ainda planeado deslocar-me a Paris para participar no Salão In-
ternacional de Turismo, em Março, mas, devido à situação a-
ctual, não foi possível.

O meu objectivo é, principalmente na época baixa, deslocar-
me a empresas, laboratórios, associações, etc. Pretendo apos-
tar não só no mercado nacional mas também no internacional. 

O exterior da casa actualmente.



É preciso diversificar, apostar no mercado dos Países Baixos, no 
mercado belga, no mercado suíço, no mercado francês e, por 
proximidade, no mercado espanhol. No último Verão já tivemos 
cá alguns espanhóis e vários portugueses, maioritariamente da 
zona do Porto.
Qual é a duração média da estadia?

Duas noites, que é a estadia mínima que disponibilizamos. 
Menos do que isso é complicado e não compensa. E talvez te-
nhamos que repensar isso no futuro.
Então, para si, a promoção e a divulgação activa são factores 
chave para o sucesso do seu negócio.

Sem dúvida. Essa era precisamente a minha área de trabalho 
na Sociedade Figueira Praia. Aqui, para além dessa, terei que 
desempenhar todas as outras áreas.

Hoje em dia fazer uma simples divulgação na Internet, por si 
só, não é suficiente, principalmente para regiões como a nossa. 
É preciso fazer um esforço extra na divulgação junto dos poten-
ciais clientes, visitar as empresas, os laboratórios ou os bancos 
para os informarmos e lhes dizermos que existimos. Se estiver-
mos à espera que eles cá venham ter, é muito complicado.

Tive também uma reunião com o Turismo Centro de Portu-
gal, com quem tenho muito boa relação, visto que, no passado, 
fiz muitos workshops com eles.

Também já criei folhetos de divulgação para levar às feiras, na 
língua desses países, porque isso é igualmente essencial.
Tendo sucesso nessa parte, de que forma pretende fixar as 
pessoas em Carapito durante mais tempo?

Pensámos nisso logo no início e, por isso mesmo, todos os 
nossos apartamentos são kitchenette.

Temos ainda uma ideia para o curto/médio prazo para a casa 
(principal) — que tem cinco quartos e uma casa de banho — 
que é abdicar de um dos quartos e fazer mais duas casas de 
banho. Aí ficamos com dois quartos cada um com uma casa de 
banho e com dois quartos com uma casa de banho comum. 
Depois, há, claro, a opção de alugar a casa na totalidade, que, 
nesse caso, já não será só para um ou dois dias.

Desta forma, as pessoas poderão ficar aqui com uma “base” 
enquanto conhecem tudo o que temos de interessante aqui na 
redondeza, como Viseu, Guarda, Almeida, Belmonte, Lapa, etc. 

Estamos relativamente perto de todos esses pontos e temos 
boas estradas.

Há uma ideia mais para o futuro que é ter uns bungalows no 
terreno da parte de cima, mas que ainda está a ser estudada.

Para já, com as opções mais imediatas, espero ficar com 
uma capacidade para cerca de 20 pessoas, que é o dobro da 
capacidade actual.
Apesar de ser natural da Figueira da Foz, neste momento já 
reside em Carapito, certo?

Sim, agora resido em Carapito e vou de vez em quando à 
Figueira da Foz. Há sempre coisas para fazer por aqui.
Teve algum apoio estatal para as obras?

Concorri ao Portugal 2020 com um projecto, mas, como só 
constavam três apartamentos e o plano de negócios envolvia a 
criação de apenas dois postos de trabalho, o meu e outro, não 
foi aprovado. Nesta fase inicial não era possível assumir já mais 
postos de trabalho. Assim, tudo o que foi aqui feito até ao mo-
mento é o resultado do investimento de capitais próprios.

A totalidade dos trabalhos realizados com madeiras antigas 
(castanho) nos apartamentos, sala de pequenos-almoços e pér-
gula da piscina, foram efectuados por mim, com peças que se 
encontravam nos locais em ruínas, que entretanto foram trata-
dos, recuperados, preservados e aplicados de forma a relembrar 
o passado da casa, com origem nos primórdios do século XVIII.

Tentámos também optimizar o consumo de vários recursos, 
tendo, por exemplo, uma caldeira a lenha e painéis solares.
Agora, deixe-me perguntar-lhe: porque é que decidiu investir 
em Carapito?

Por vários motivos: tínhamos aqui um espaço lindíssimo; Car-
apito é uma aldeia muito tranquila, com pessoas muito simpáti-
cas, afáveis e hospitaleiras e, também, quis fugir um bocado dos 
grandes meios. Ao fim de 11 anos a trabalhar na hotelaria, 10 
a 12 horas por dia, todos os dias, já estava bastante saturado.

Claro que, quando vinha a Portugal, estava um ou dois dias 
na Figueira e depois vinha para aqui. Felizmente tive a ajuda do 
meu pai em muita coisa. Eu adjudicava as coisas à distância e 
ele estava aqui a tomar conta. Mas também fez aqui muitas coi-
sas, até que deixou de poder.
Este é um projecto essencialmente seu, mas também conta, 

Interior de um dos apartamentos da casa. A sala dos pequenos-almoços.
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certamente, com o apoio da sua esposa.
Sem dúvida. Ela é educadora de infância na Figueira da Foz, 

mas também tem colaborado bastante no projecto. Enquanto 
que eu me dedico mais ao planeamento e às obras, ela toma 
conta de tudo o que é decoração. É uma colaboração essencial.
Assumo que não tenha ainda funcionários.

Sim. Neste momento ainda não se justifica. Temos apenas 
uma pessoa que faz umas horas quando é preciso. E, agora em 
particular, vamos ver como vai ser depois de sairmos da situ-
ação em que estamos.
Tendo em conta o tamanho da propriedade, tem ainda muito 
potencial por explorar.

Claramente. Uma das ideias que tenho é a de fazer com que 
as pessoas participem em algumas actividades agrícolas como 
a vareja, a vindima e outras. Tenho cá uma horta e por vezes 
dou-lhes uma alface, um tomate, ou até uma garrafa de azeite, 
que também faço aqui.

Já cá tive um grupo de holandeses que fizeram a reserva 
para cinco noites pelo Booking, participaram comigo numa vin-
dima, e depois ainda reservaram mais duas noites.

É bom para eles, é bom para mim e é bom para a própria 
economia local, porque eles não estão sempre aqui, vão comer 
aqui, metem combustível ali, etc…
A taxa de ocupação na zona é, em geral, muito baixa. Qual é 
a sua expectativa?

Sim, a taxa média de ocupação aqui na região é de apenas 
17%. Disseram-me para não assumir muito mais do que isso no 
meu plano de negócios, mas eu quis ser um pouco mais ambici-
oso e assumi 25%. Claro que, para isso, tenho que fazer a minha 
parte, não pode ser só esperar que os clientes aqui venham ter. 
Com 17% não valeria a pena. Estava a perder tempo.

Apesar de não ter nascido em Carapito, daquilo que já 
conhece, o que é que acha da aldeia e do seu potencial?

Carapito é uma aldeia muito bonita, que ainda mantém uma 
série de traços característicos. Tem ainda muito potencial para 
ser explorado e um exemplo disso é a recuperação do Dólmen 
I. Apesar de não parecer, nota-se que a aldeia está a crescer, 
é uma aldeia viva e, certamente que outras pessoas que estão 
neste momento emigradas também poderão investir em Cara-
pito, no futuro.

Depois, com a praia fluvial, esperamos que o movimento seja 
ainda maior nos meses de Verão, mas não só, pois também é 
possível explorar-se o espaço na época baixa, de outra formas, 
como eu estou a tentar fazer.

Para além disto, será necessário que os vários agentes do 
concelho se reúnam e pensem num plano conjunto para a pro-
moção do concelho, a começar pela Câmara Municipal. Por-
tanto, é preciso criar uma série de eventos, principalmente para 
a época baixa, e promovê-los, para que as pessoas venham cá.
Agora tivemos este revés provocado pela pandemia de coro-
navírus, sendo o futuro ainda incerto. A situação vem pôr em 
causa algum dos seus planos futuros?

Apesar de todos os constrangimentos provocados pela situ-
ação de pandemia da COVID-19, em nada alteraremos os nos-
sos planos para o futuro.

Felizmente e pelo facto de termos os custos fixos bastante 
controlados e reduzidos, conseguiremos sobreviver à falta de 
receitas por um período que ainda desconhecemos, mas que, 
acreditamos, não seja bastante extenso.

Julgo e espero que ainda este ano sejamos visitados por 
bastantes clientes portugueses em férias, tendo em conta todas 
as condicionantes da eventual mobilidade das pessoas para o 
estrangeiro.

Temos que ser positivos em relação ao futuro.
Obrigado pela disponibilidade e votos de muito sucesso para 
o seu empreendimento.                     Álvaro Caseiro de almeida

Vista aérea do espaço exterior do alojamento turístico.
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COVID-19: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR DA BEIRA APRESENTOU 30 
MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS DE APOIO ÀS FAMÍLIAS E ÀS EMPRESAS

A Câmara Municipal de Aguiar da Beira criou um conjunto de 
30 medidas extraordinárias de apoio às famílias e às empresas 
do concelho no âmbito do combate à pandemia de coronavírus 

(SARS-CoV-2). Das 30 medidas extraordinárias, 15 dizem respeito 
à contenção da propagação do vírus e já foram implementadas e 
as restantes 15 estão em implementação.

MEDIDAS JÁ IMPLEMENTADAS
Medidas de Contenção da Propagação
1. Lançamento da campanha “FIQUE EM CASA! NÓS FAZEMOS 

POR SI”, com o apoio de órgãos de comunicação social regionais;
2. Dispor de uma viatura a percorrer diariamente as ruas das locali-

dades a sensibilizar a população;
3. Lavagem e higienização dos arruamentos e passeios com maior 

afluência de pessoas;
4. Disponibilizar às juntas e uniões de freguesias desinfectante, para 

o aplicarem nas respectivas áreas;
5. Lavagem e higienização de contentores semienterrados, ecopon-

tos e papeleiras;
6. Monitorização e sensibilização da população para o cumpri-

mento das medidas determinadas pela declaração de estado de 
emergência.

Medidas de Saúde
7. Disponibilizar, no Estádio Municipal, um espaço, para, em caso de 

necessidade, serem instalados gabinetes de consulta médica e de 
espaços de isolamento;

8. Rede de Espaços de Isolamento, que poderá vir a incluir o Estádio 
Municipal, a Casa de Repouso de Santa Ana nas Lameiras e CSP 
Forninhos;

9. Fornecimento de EPI — toucas, luvas, máscaras, líquidos desin-
fectantes, entre outros, — a instituições (lares, centros de dia e 
bombeiros voluntários);

10. Apoiar o Centro de Saúde com meios logísticos e de funcionamen-
to, cedência de telemóveis, colocação de uma tenda para triagem, 
colocação de acrílicos para atendimento nos gabinetes médicos e 
enfermagem e outros necessários.

Medidas Sociais
11. Lançamento da Rede Apoio Social de Aguiar da Beira (RAL):

• Apoio a idosos com mais de 65 anos, doentes crónicos, com 
deficiência ou incapacidade, e/ou que se encontrem a cumprir 
quarentena obrigatória ou voluntária e não disponha de familiar 
ou de vizinhança que possa ajudar a entrega ao domicílio de 
géneros alimentares, medicamentos, bens de primeira necessi-
dade e outros, de forma a evitar a sua exposição à pandemia;

• Apoio social e psicológico, com acompanhamento telefónico 
e presencial;

• Esclarecimentos de apoios disponíveis a famílias e empresas.
12. Disponibilização nos meios online do Município, Facebook e web-

site, da programação de aulas de desporto, com exercícios de 
treino, para que todos possam realizar a sua actividade física diária;

13. Disponibilização nos meios online do Município, Facebook e web-
site, da programação cultural, pela Biblioteca Municipal;

14. Activação do Plano de Alerta Municipal, criação da Comissão de 
Acompanhamento e criação de sala de situação/monitorização 
diária, em diálogo e colaboração com as instituições e juntas/
uniões de freguesia, e entidades externas.

15. Comparticipar os testes COVID-19 aos funcionários de todas as 
ERPIs (estruturas residenciais para idosos) e ainda aos Bombeiros 
Voluntários de Aguiar da Beira, em permanência no quartel.

MEDIDAS ECONÓMICAS E SOCIAIS A IMPLEMENTAR
16. Isenção do pagamento de taxas, do 2.º semestre de 2020, aos 

feirantes dos mercados quinzenais de Aguiar da Beira e Mosteiro;
17. Isentar totalmente, no 2.º semestre de 2020, o pagamento de ren-

das de habitações sociais propriedade da Câmara Municipal;
18. Isentar os consumidores de pagamento de facturas, relativas ao 

serviço de abastecimento de água, saneamento básico e resíduos 
sólidos urbanos, nos meses de Março, Abril e Maio;

19. Isenção, durante o 2.º semestre de 2020, da componente fixa da 
tarifa de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos às empre-
sas e comércio que se viram obrigados a encerrar na sequência da 
declaração de estado de emergência;

20. Desenvolver programas de apoio ao comércio local, para acções 
de inovação, gestão e modernização nesta fase crítica de di-
minuição da actividade económica, articulando com as Entidades 
Competentes no território (AENEBEIRA, IEFP, ADD, CIMVDL…);

21. Disponibilizar o Serviço Municipal (AMDE), para esclarecimentos 
acerca das medidas locais e nacionais adoptadas no âmbito da 
resposta ao surto da COVID-19;

22. Pagar a pronto pagamento, após serviço prestado e contra-entre-
ga da factura, todos os fornecedores do Município de Aguiar da 
Beira, por serem considerados essenciais à manutenção e recu-
peração do emprego e da nossa economia;

23. Pagar, até 30 de Junho de 2020, a totalidade dos acordos de 
execução realizados com as juntas e uniões de freguesia, para 
limpeza de vias e espaços públicos de arruamentos, manutenção 
de espaços verdes e dos caminhos agrícolas e florestais;

24. Incrementar, como forma de dinamizar a economia, a concre-
tização das actividades previstas no plano de actividades/orça-
mento para o ano 2020/2021;

25. Propor a fixação da participação no IRS para o ano de 2021 em 
0%, mantendo dessa forma o benefício máximo;

26. Propor a fixação em 0 % o percentual da Taxa Municipal dos Direi-
tos de Passagem para vigorar no ano de 2021;

27. Propor a fixação da taxa do imposto municipal sobre imóveis (IMI) 
para os prédios urbanos no mínimo legal de 0,3%;

28. Propor a redução do imposto municipal sobre imóveis (IMI), aten-
dendo ao número de dependentes, de acordo com a tabela:

Número de dependentes a cargo Dedução fixa em euros

1 20,00

2 40,00

3 ou mais 70,00

29. Propor que não seja lançada derrama sobre o lucro tributável su-
jeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas (IRC) para vigorar no ano de 2021;

30. Adoptar e acelerar medidas administrativas de diminuição da ne-
cessidade de deslocação dos munícipes aos serviços municipais, 
tais como:

• Disponibilização de meios de pagamento alternativos através 
da rede ATM e homebanking;

• Desburocratizar e alavancar a adesão ao débito directo.



LEMBRANÇAS XXVII — O Teatro

O cantor açoriano Jorge Ferreira canta uma 
grande verdade: “Ao recordar o passado/E olhando agora o pre-
sente/Como o mundo está mudado/Com tanta coisa diferente.”

Também em Carapito temos coisas diferentes e para record-
ar. E ainda bem que tudo mudou para melhor. Há mais de 70 
anos como era e como tudo evoluiu. É o caso do teatro. No 
meu tempo da escola primária, havia representações teatrais 
e récitas escolares, como complemento duma aprendizagem 
e diversão resultantes das iniciativas do falecido Prof. Paixão. 
Era através do teatro que se aprendia, conhecendo histórias, 
dramas, comédias, com recreação à mistura de diversos tipos.

Eu, puxado pelas mãos dos mais velhos, fui a pé a Queiriz 
para ver “cinema” ao ar livre para todos. Na altura, uma grande 
maravilha! Em Carapito podíamos ver teatro nos pátios dos Sr. 
Manuel Barbeiro, Prof. Paixão, Sr. Afonsinho ou na cocheira do 
Dr. Sá e Melo. Bonecos de animação nas casas grandes (hoje 
café-restaurante Terreiro de Santa Cruz). Não havia condições, 
por exemplo, luz eléctrica.

Em 1948, com a construção da Residência-Centro Paroqui-
al, tudo se modificou, com melhores condições estruturais. É 
com o devido respeito que realço alguns dinamizadores do tea-
tro: Sr. Padre Claudino, Sr. Prof. Osório, Sr. Padre Silvério e sua 
irmã Sra. “Toninha”. Os participantes eram curiosos-amadores 
de boa vontade. Era a família teatral Carapitense em movimento, 
mantendo-se e somando sempre sucessos.

Em 1979, surge o impensável, o Clube — CCRC. E com 
ele tudo mudou. Redobrou o engajamento prático da cultura 
popular teatral. Cria-se o Grupo de Teatro de Carapito (GTC) 
em condições nunca antes imaginadas, nem sequer sonhadas. 
Surgem novas realidades, tendo em vista elevar a moral, cultura, 
recreação, e ao mesmo tempo, diversão. Daí inúmeras repre-
sentações, por exemplo Frei Luís de Sousa, Auto da Barca do 
Inferno, Auto da Barca do Purgatório, Auto da Barca da Glória e 
tantas outras, que se sucedem até aos nossos dias. Existe um 
movimento sucessivo de mais velhos, jovens e crianças, de que 
Carapito tanto se orgulha.

Mais tarde, com a criação do clube de leitura Os Foralitos, 
renovam-se as esperanças de continuidade das tradições teat-
rais de Carapito. Força, foralitos…

Recentemente, a Escola Básica, com os seus pequenos, 
representou Carapito no Auditório Municipal de Aguiar da Beira. 
Graças às ajudas das Professoras Teresinha Nunes, Paula Gon-
çalves e Helena Tenreiro, bem como do Centro Social e Paro-
quial (CSP) e ainda do livro Carapito — A História de um Povo. 
Uma representação dum passado histórico, com a divulgação 
das profissões, trajes e músicas do Carapito de ontem. Para-
béns a todos.

Tudo isso vem a propósito duma recente apresentação tea-
tral promovida pela Câmara Municipal de Aguiar da Beira, em 

parceria com o Grup’Arte e ACERT — Tondela. O histórico Largo 
dos Monumentos foi o local para a representação — A Fuga das 
Freiras. Uma recriação de acontecimentos históricos da região, 
reais/fictícios ou lendários e que, embora distantes no tempo, 
unem os cerca de 10/13 km entre Aguiar da Beira e Sernancelhe.

Vejamos, no séc. X verificou-se a invasão dos mouros à 
região de Aguiar da Beira, comandados pelo General Almansor. 
E nos ataques horrorosos houve saques, destruições, massa-
cres, martirizações e, principalmente, perseguições às Religio-
sas Beneditinas. Ao que consta, algumas freiras conseguiram 
escapar às perseguições e massacres. Na fuga levaram consigo 
a imagem da representação da Santíssima Virgem Maria Padro-
eira do Mosteiro existente na região.

Segundo a lenda e as crenças de fé populares, as freiras 
foram esconder a imagem no topo da Serra da Lapa, numa gru-
ta — lapa nas rochas, em Quintela — Sernancelhe. Sendo en-
contrada uns 500 anos mais tarde por uma pastora surda-muda 
Joana, e, daí, tornando-se a venerada Nossa Senhora da Lapa.

De salientar que na representação também participaram gru-
pos de várias freguesias do concelho, tendo Carapito marcado 
presença com o Grupo de Bombos.

À volta disto estão muitas lendas, crenças populares, devo-
tos, promessas de fé, orações e romarias. A fama e a fé esten-
dem-se até bem longe e perduram até hoje.

Os Carapitenses mantêm a tradição religiosa em irem, a pé 
ou por outros meios, agradecer as graças recebidas e fazer no-
vas preces à Nossa Senhora da Lapa. Eu já tive o privilégio de ir 
conhecer de perto o Santuário-Mosteiro e o colégio, onde estu-
dou o escritor Aquilino Ribeiro.

Muito se pode dizer, pois há muitos episódios. Mas eu não 
sei tudo, e, como se diz — “Quem conta um conto acrescenta-
lhe um ponto”. Por isso…!

Por exemplo, as ovelhas e cabras pastam no mesmo sítio e 
vivem gordas. A mãe da Joana, ao querer queimar a imagem na 
fogueira, a mesma não ardeu, a Joana gritou e o braço da mãe 
ficou sem força. A imagem recolhida numa igreja desaparecia e 
ia aparecer na gruta.

Perante circunstâncias de religiosidade, milagres e divulgação 
de crenças, houve a iniciativa da construção do Santuário, pelos 
padres Jesuítas da Companhia de Jesus de Coimbra. Encon-
trando-se no interior do Mosteiro uma grande pedra com uma 
fenda para acesso à gruta. E, ao que consta, todas as pessoas 
passam nesta fenda. Só não passam as pessoas que tiverem 
pecados. Também está hoje numa caixa de vidro um esqueleto 
dum crocodilo, assemelhando a um grande sardão-lagarto, en-
volto em várias lendas e crenças.

Aproveito para dizer que esta representação foi possível 
graças ao esforço do Município de Aguiar da Beira e igualmente 
ao empenho e boa vontade dum grande número de partici-
pantes da região.

Parabéns a todos e em especial ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Aguiar da Beira, Joaquim Bonifácio.

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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COMEÇARAM AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA FUTURA PRAIA FLUVIAL
Numa altura em que a vila de Carapito parece transforma-

da num enorme estaleiro, tal é a quantidade inédita de obras 
particulares que simultaneamente decorrem, eis que uma das 
duas obras mais aguardadas (a outra é a da Casa da Moira, já 
adjudicada) se iniciou.

Depois da luz verde do Tribunal de Contas, as obras da 
futura praia fluvial de Carapito tiveram início a meio do mês de 
Maio.

Com um volume considerável de movimentos de terras, 
os primeiros dias foram de desmatação, abate de árvores e 
regularização do terreno para aquilo que será praticamente o 
desenho final do projecto para o espaço.

Entretanto, alguns muros, do que serão alguns tanques de 
água começaram a ganhar forma. A água, essa, descerá em 
socalcos para a ribeira sendo posteriormente recirculada des-
ta para o início dos ditos tanques, num aproveitamento con-
tínuo do recurso que se espera venha em abundância para a 
concretização deste projecto, interessante e importante para a 
nossa aldeia e zona.

Com um prazo de um ano para a realização dos trabalhos, 
que incluem a criação de um parque geriátrico com um per-
curso próprio para estes utilizadores; de um campo de futsal 
em areia; de um equipamento infantil do tipo castelo mágico, 
além dos balneários e bar para a praia, ainda há muito para 
fazer. Mas o momento é o oportuno para evitar a estação mais 
propícia à queda de chuvas, impeditiva muitas vezes para re-
alizar movimentos de terra e oportuno pois, a ser cumprido o 
prazo, a inauguração poderá ser feita imediatamente antes do 
início da época balnear do próximo ano. Assim, por múltiplas 
razões — postos de ocupação, o espaço em si, o chamariz de 

um espaço de lazer criado para as populações — esta será 
uma obra a acompanhar ao pormenor.

Se o entusiasmo de ver nascer um projecto destes, com 
uma verba praticamente subsidiada na totalidade (com ex-
clusão do IVA, a suportar pelo dono de obra, a Junta de 
Freguesia) por um organismo público, pode iludir e levar mui-
tos de nós a pensar que são só pontos positivos. Só que uma 
obra destas requer um acompanhamento cirúrgico da fiscali-
zação, algo que parece ser difícil de conseguir nas obras mu-
nicipais, para que a escolha e qualidade dos materiais pre-
vistos vs. aplicados, o cumprimento íntegro do projecto e a 
obrigatoriedade de cumprimento das normas legais de obras 
públicas sejam requisitos que devem ser prioridade primária 
da Junta de Freguesia.

Por outro lado, há a questão dos acessos, dos estaciona-
mentos e outros trabalhos que serão executados à volta do 
parque, da responsabilidade (pelo menos assumida) da Câ-
mara Municipal, que deverão ser executados em paralelo com 
a empreitada principal.

A alteração será considerável para quem sempre conhe-
ceu a Lameira da Ribeira desta forma e utilizou a pequena e 
aparentemente frágil ponte para passar para a Serra e as Re-
gadas. A ponte tornar-se-á exclusivamente pedonal, com tor-
niquetes à entrada como se de uma garraiada do São Pedro 
se tratasse. Ou seja, enquanto os acessos não forem material-
izados, qualquer indivíduo ou automóvel que queira atravessar, 
entrará no meio da obra, o que, por questões de segurança, 
deveria ser totalmente proibido.

Cá estaremos para acompanhar todos os desenvolvimen-
tos desta obra.                                            José Gabriel Pires

Última Página               CARUSPINUS                                MAIO


