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Vítor Pinto é o novo presidente da Direcção



EDITORIAL
A capacidade de influência das redes 

sociais é, actualmente, um dado adqui-
rido. Já ajudaram a eleger presidentes, 
a trazer justiça, mas também muita in-
justiça. No mundo de hoje, já não é pos-
sível pô-las completamente de parte. 
Apesar de serem, muitas vezes, veícu-
los de informação falsa ou de ideologias 
contrárias aos direitos humanos, muitas 
outras vezes são usadas para a pro-
moção de iniciativas que, mesmo que ini-
cialmente sejam modestas, rapidamente 
ganham uma dimensão superior.

Um destes exemplos é a proliferação 
de baloiços um pouco por todo o país (e 
pelo mundo). Em Portugal encontro re-
gistos da existência de baloiços já desde 
2018. Estrategicamente colocados em 
paisagens bonitas e com vistas únicas 
que são um verdadeiro sucesso nas re-
des sociais, para além de relembrarem 
a infância de quem os visita, dão nome 
a uma localidade e até a uma região até 
então desconhecida e que nunca seriam 
visitadas por tão grande número de pes-
soas. Com o uso generalizado do Face-
book e, depois, do Instagram, as pala-
vras “selfie” ou “instagramável” são agora 
uma banalidade.

De forma semelhante, o Geocach-
ing — caça ao tesouro com GPS — tem 
dado a conhecer o mundo a milhões de 
pessoas, já desde o ano 2000. Actual-
mente e com mais de três milhões de 
“caches” activas, já foram registadas 
perto de mil milhões de visitas.

Os baloiços são uma ideia de fácil im-
plementação. Mas, na verdade são muito 
mais do que isso, porque demonstram 
que é necessário ter uma presença forte 
nas redes sociais e na comunicação so-
cial em geral.

No cimo da Serra do Pisco, um grupo 
de jovens do concelho de Trancoso criou 
um baloiço que, desde o primeiro dia, 
não parou de receber visitas. Pouco mais 
de uma semana depois, as cordas e o 
assento foram retirados devido à inter-
dição de todos os baloiços no concelho, 
mas os autores da iniciativa prontamente 
confirmaram o regresso assim que as 
condições o permitam.

Como qualquer ideia deste tipo, tam-
bém há o outro lado, isto é, normalmente 
funciona enquanto for novidade. Por isso 
mesmo, é necessário que se vá adicio-
nando sempre alguma coisa de novo, 
como o fizeram recentemente os autores 
do projecto, com a criação de percur-
sos pedestres que levam ao baloiço e ao 
cimo da Serra do Pisco.

Para além de mostrar que no nosso 
território há ainda muito por explorar, 
estas iniciativas demonstram que nem 
sempre é preciso ser-se absolutamente 
original ou que é necessário investir mui-
to dinheiro num determinado projecto. O 
mais importante e mais valioso é, muitas 
vezes, uma ideia conceptual que, aliada 
à promoção certa, pode ser uma verda-
deira ideia de sucesso.
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NASCIMENTOS
Nasceu em Carapito no 

dia 19 de Junho um menino com o nome 
Miguel, filho de José Gabriel Pires e Be-
tina Tenreiro.

Na Suíça nasceu no dia 23 de Julho 
uma menina com o nome Letícia, filha de 
Bruno e Xeila Pires.

Também em Carapito, nasceu no dia 
25 de Julho um menino com o nome 
Lucas, filho de Cláudia Batista e Filipe 
Jacinto.

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

O Sr. José Francisco Dias dos San-
tos foi operado a um joelho, no dia 23 
de Junho, na Suíça. Depois de ter estado 
internado durante 4 dias, encontra-se 
agora em casa em recuperação.

A Sra. Aurora Sobral partiu um braço. 
Encontra-se em recuperação. 

A Sra. Idália Dias foi transportada 
pelo INEM ao hospital. Está em recupe-
ração.

O Sr. Fernando Cardoso está tam-
bém bastante doente.

A Sra. Odete Barranha cortou-se 
numa mão. Tem recebido tratamentos no 
Centro de Saúde.

O Sr. Mário Caseiro foi operado a 
uma fistula, em Viseu. Encontra-se em 
recuperação.

O Gabriel Lopes foi operado a uma 
hérnia. Está em recuperação.

O Sr. Ernesto Dias dos Santos foi 
operado, encontrando-se ainda a fazer 
tratamentos.

O Sr. Rogério Baltazar foi operado a 
uma mão, em Lisboa. Está em recupe-
ração.

O menino Simão Santos partiu um 
braço, encontrando-se agora em recu-
peração.

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

Faleceu na Rapoula a Sra. Augusta 
Martinho.

Faleceu no dia 24 
de Julho o Sr. Joaquim 
Almeida, vítima de ataque 
cardíaco. Tinha 72 anos.

Faleceu no dia 29 de 
Julho a Sra. Rosa Lopes 
Dias. Tinha 82 anos.

No dia 30 de Julho 
faleceu a senhora Maria 
do Céu de Jesus dos 
Santos, aos 84 anos.

O Caruspinus deixa sentidos pêsames 
às famílias enlutadas.

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

Cidália Batista
SUBDIRECTORA

― AS NOTÍCIAS ―
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BERNARDINO FONSECA FOI HOMENAGEADO PELA BIBLIOTECA E ARQUIVO 
ADÉLIO AMARO

RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO CARUSPINUS

Bernardino Cristóvão da Fonseca, Presidente da Casa do 
Concelho de Aguiar da Beira em Lisboa e da Casa das Beiras 
de Lisboa, recebeu o Certificado da Biblioteca e Arquivo Adélio 
Amaro (BAAA) como reconhecimento da sua dedicação a essa 
instituição Leiriense. Bernardino da Fonseca já tinha sido distin-
guido com o título de comendador pelo Conselho Internacional 
dos Académicos de Ciências, Letras e Artes (CONINTER) e pelo 
Instituto Comnène Palaiologos de Educação e Cultura — São 
Paulo, Brasil.

A BAAA é um projecto sem qualquer tipo de apoio financei-
ro que nasceu em 2008 pela mão do escritor e bibliófilo Adélio 
Amaro. Essa iniciativa surgiu com o intuito de catalogar o acervo 
do escritor, que, ao longo dos anos, foi adquirindo grande di-
mensão, chegando aos dias de hoje com 12 mil volumes e mais 
30 mil entradas documentais, das quais se destaca a enorme 
colecção de títulos de revistas, jornais e catálogos de todo mun-
do, colecção essa que conta com quase três mil títulos.

As preciosidades que se destacam na BAAA são um livro de 
1592, além de vários volumes dos séculos XVII, XVIII e XIX.

Também há uma colecção dedicada a Leiria, ao arquipélago 
dos Açores e à Etnografia, a somarem-se ainda a muitas obras 
de autores brasileiros.

No próximo ano, com o acervo de que dispõe, a BAAA pre-
tende promover algumas exposições temáticas em bibliotecas, 
associações, escolas e outros espaços. A par das exposições, 
pretende também realizar algumas tertúlias.

Este projecto, com sede em Leiria, aceita doações de títulos, 
com especial atenção para os brasileiros.

Este ano, com a não realização da Festa do Clube, deixa-
mos de contar com o principal momento de regularização das 
assinaturas do Caruspinus.

Ainda assim, e como é feito por muitos assinantes ao longo 
do ano, pode continuar a fazer a regularização da sua assi-
natura normalmente.

O modo preferencial, por ser o mais simples, é a transfe-
rência bancária, usando o seguinte IBAN, do Banco CTT:

PT50 0193 0000 1050 1670 9048 9
A conta está em nome de Álvaro Almeida.
As transferências a partir de contas do Banco CTT são gra-

tuitas, tendo, alguns bancos, também essa opção, e, outros, 
excepcionalmente durante o período de pandemia, permitem 
também transferências gratuitas para outros bancos.

Após a transferência bancária não se esqueça de avisar 
telefonicamente, deixar o nome do assinante na transferên-
cia ou enviar o comprovativo para caruspinus@gmail.com.

Também pode continuar a fazer o pagamento aos mem-
bros da Direcção do jornal ou, através de cheque ou vale de 
correio, em nome de José Gabriel Marques Pires. Ainda assim, 
estas duas últimas opções devem ser evitadas, se possível.

O valor da assinatura irá manter-se inalterado, pelo menos 
até ao final do ano 2020.

Estes são os valores da assinatura anual:
• Carapito – 7,5€
• Resto de Portugal – 10€
• Resto da Europa – 15€
• Resto do Mundo – 20€

Bernardino Fonseca com o certificado da BAAA.



TALEFE DA SERRA DO PISCO FOI ALVO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO
4                                      CARUSPINUS                             JULHO

Depois de vários pedidos para que fosse recuperado, o Talefe 
da Serra do Pisco foi mesmo alvo de obras de manutenção, no 
dia 5 de Julho.

Um grupo formado por Carapitenses e outros amigos juntou-
se e levou a efeito a empreitada, com a ajuda de uma máquina 
elevatória, gentilmente cedida por uma empresa da região.

Foram vários os colaboradores nas mais diversas valências. 
Um destes colaboradores disse que tinha essa intenção há já 
vários anos, principalmente depois de ter assistido à degra-
dação do marco geodésico durante as obras do Parque Eólico 
do Pisco.

“Foi preciso falar com diversas pessoas e, nomeadamente, 
obter autorização junto da Direcção-Geral do Território (DGT), 
Direcção de Serviços de Geodesia, Cartografia e Informação 
Geográfica, para realizar a obra, o que foi conseguido apenas 
agora”, referiu.

A aproximação à parte superior do talefe revelou o estado de 
grande degradação em que este se encontrava.

“A obra acabou por se revelar mais difícil do que o esperado, 
principalmente por causa do tamanho das pedras, que eram 
de grandes dimensões, pelo que apenas se podem mover com 
outra máquina, mas também por ser um trabalho feito em altura 
e com condições meteorológicas desfavoráveis, uma vez que 
o vento que se fazia sentir soprava com bastante intensidade 
naquele local”, continuou.

Apesar de tudo, foi possível fazer uma reparação conside-
rável e, principalmente “eliminar o risco de desmoronamento da 
parte superior e para as pessoas que o visitam”, adiantou.

“Acho que está muito melhor do que estava e agradeço a 
todos os que colaboraram na intervenção, com a piqueta e tam-
bém a quem cedeu a máquina, sem a qual não seria possível 
realizar qualquer tipo de trabalho”, concluiu.

Cima-Esq.: Antes das obras; Cima-Dir.: Durante as obras; Baixo: Após as obras.

A
M



JULHO                            CARUSPINUS                                       5

Atrasadas devido à pandemia de coronavírus, 
as eleições para o Clube Cultural e Recreativo de Carapito reali-
za-ram-se no dia 18 de Julho no Salão de Festas da associação.

Perante a presença de 14 sócios, devidamente protegidos 
com máscara, a Assembleia Geral decorreu com a normalidade 
possível.

Tal como determinado no primeiro ponto da ordem de tra-
balhos, foram apresentadas as contas relativas ao ano de 2019, 
que, depois de votadas pelos sócios, foram aprovadas. Este é o 
resumo das contas do Clube e suas secções.

(Valores em €) Saldo 
Inicial

Despesa Receita Saldo 
Final

CCRC 3410,41 1236,04 985,93 3106,30

Caruspinus 1641,42 3470,21 3630,07 1801,28

Grupo de
Bombos

1930,20 149,99 440,11 2220,32

Secção de 
Acção Cultural

4385,08 0,00 0,00 4385,08

No segundo ponto da ordem de trabalhos, realizaram-se as 
eleições para os corpos gerentes do Clube e demais secções. 
Foram apresentadas listas únicas para os corpos sociais do 
CCRC, para o grupo de bombos e para a secção cultural. Cada 
qual foi sufragada independentemente, tendo sido apenas a lista 
para os corpos sociais do Clube eleita por maioria. As outras 
foram-no por unanimidade.

Foram eleitos os seguintes sócios para tomarem conta dos 
destinos do Clube e secções durante o próximo ano e meio.

CLUBE CULTURAL E RECREATIVO DE CARAPITO
Direcção

Presidente: Vítor Hugo Matos Pinto

Vice-Presidente: Gabriel Fonseca Tenreiro
Secretário: Marcelo Matos Pinto
Tesoureiro: André Rodrigues Baltazar
Vogal: Fernando Jorge Batista Tenreiro

Assembleia Geral
Presidente: José Gabriel Marques Pires
1.º Secretário: Marta Alexandra Fernandes Marques
2.º Secretário: Eva Manuela Marques Pires

Conselho Fiscal
Presidente: Emanuel Jesus Marques
1.º Vogal: João de São José Lopes
2.º Vogal: Paulo Jorge de Jesus Pereira Domingos
3.º Vogal: Alexandra Fonseca Tenreiro
4.º Vogal: Augusta Filomena Rodrigues Baltazar

GRUPO DE BOMBOS
Presidente: Daniel Salvador Fonseca Navoeiro
Vice-Presidente: Francisco dos Santos Baltazar
Secretário: Milton Domingos Nascimento
Tesoureiro: Alberto Lopes Ferreira
Vogal: Manuel Casimiro dos Santos Caetano

SECÇÃO DE ACÇÃO CULTURAL
Presidente: José Gabriel Marques Pires 
Secretário: Marta Alexandra Fernandes Marques
Tesoureira: Eva Manuela Marques Pires

No final, houve espaço para o debate com várias questões 
lançadas pelos presentes, a quem os cessantes e futuros res-
ponsáveis foram dando respostas. No entanto, ficou desde logo 
lançada a promessa de se realizar uma nova assembleia ex-
traordinária para decisão sobre a cedência de terreno num dos 
confinantes com o terreno do CCRC.

Obviamente que se deseja a maior perseverança e trabalho 
para a condução dos destinos do nosso bem-amado Clube Cul-
tural e Recreativo de Carapito.

José Gabriel Pires
DIRECTOR-ADJUNTO

ELEIÇÕES PARA O CLUBE
Vítor Pinto é o novo Presidente da Direcção

Vítor Pinto

Alguns dos sócios do Clube durante a Assembleia Geral.



Fernando da Cruz Lopes
Um Carapitense emigrante na Suíça

ENTREVISTA

Fernando Horácio da Cruz Lopes, 
59 anos, casado com Maria da Con-
ceição Cruz Caseiro Lopes, 58 anos, 
foi um dos primeiros Carapitenses 
a emigrar para a Suíça, no início da 
década de 1980. Regressou mais 
tarde com a família, mas, passados 
vários anos, voltaram ao país helvé-
tico, onde residem e trabalham ainda 
hoje.

Senhor Fernando, conte-nos lá como é que foram a sua 
infância e juventude.

Nasci em Carapito e foi aqui que frequentei a escola primária, 
até à quarta classe. Como não havia possibilidades de continuar 
a estudar, fui trabalhar para a carpintaria que o meu pai tinha 
perto do Centro de Dia de Carapito, onde o meu tio Joaquim 
Lopes construiu a casa. Depois mudámos para aqui para ao 
pé de casa do meu pai e ali trabalhei com ele, na carpintaria e 
também na agricultura, até que me casei, com 21 anos, em 26 
de Dezembro de 1981.

Então não foi à tropa.
Não. Fui à inspecção, mas fiquei sempre na reserva, porque 

nessa altura já não era precisa tanta gente no exército.
Em que é que passou a trabalhar depois que se casou?
Trabalhei para o meu tio Joaquim Lopes, na serração. De-

pois, quando chegou a altura de se começar a trabalhar na a-
gricultura, fui ajudar o meu pai. Ele, como tinha várias máquinas 
para malhar, ceifar, etc., ainda me fez uma proposta para que 
eu fosse trabalhar com uma dessas máquinas, em parceria. En-
tretanto, surgiu a oportunidade de ir para a Suíça, através do 
meu cunhado Francisco Caseiro, que conseguiu um contrato de 
trabalho de quatro meses e meio, e fui.

Quando é que emigrou então para a Suíça?
Foi no dia 15 de Julho de 1982.
E em que é que foi trabalhar?
Fui trabalhar também para a agricultura e trabalhei para o 

mesmo patrão, que tinha muitos cavalos, durante quatro anos, 
com contratos de nove meses, até que consegui os papéis para 
me legalizar anualmente.

E foi sozinho?
Fui. Na altura não era como hoje. Nós íamos com um con-

trato chamado Permi A e só depois de conseguirmos o Permi B 
é que poderíamos levar a família, ao fim dos quatro anos.

Entretanto o Alexandre nasceu, em Novembro de 1982, mais 
ou menos pela mesma altura em que acabavam os contratos, 
que eram de nove meses. Tinha pouco mais de um mês quando 
eu regressei a Carapito e o vi pela primeira vez.

A Catarina nasceu em Março de 1984 e eu tinha ido para a 

Suíça para começar um novo contrato de nove meses no início 
desse mês. Quando soube que ela tinha nascido, já tinha uma 
semana. Era muito diferente de hoje. Havia os telefones fixos, 
mas nem toda a gente os tinha. E as cartas demoravam mais ou 
menos uma semana a chegar. Assim, quando vi pessoalmente a 
Catarina, ela já tinha oito meses.

Nessa altura não podíamos faltar dia nenhum ao trabalho, se 
não demorava mais um ano a conseguir o Permi B. Por isso, só 
quando vim a Carapito, no final do contrato, em Novembro, é 
que a vi pela primeira vez. Até lá só a tinha visto por fotografias.

Foi uma altura difícil, certamente.
Foi muito difícil, mas, felizmente, não foi preciso esperar os 

quatro anos e, ao fim de três anos, foram todos para lá.
Depois quando recebi os papéis anuais — o Permi B — 

mudei de trabalho e passei a trabalhar como padeiro. Mas foram 
só três meses. Nessa altura a Conceição ainda trabalhou tam-
bém nessa padaria, durante sete meses. Ajudava na padaria e 
ocupava-se dos dois filhos dos patrões.

E porque é que mudou de trabalho?
Mudei porque os patrões não foram correctos comigo. Na 

verdade, foi um trabalho de que gostei bastante e até tive pena 
de não ter continuado — quem sabe hoje não fosse mais um pa-
deiro em Carapito. Mas tive que mudar. A Conceição continuou 
a trabalhar lá durante mais quatro meses. Nessa altura tínhamos 
deixado o Alexandre e a Catarina em Portugal, com a minha 
mãe, mas a Conceição nunca aceitou a ideia de termos deixado 
os filhos em Portugal. Foi muito difícil, principalmente para ela, 
daí que logo os mandámos ir.

E depois?
Depois disso fui trabalhar para a construção civil como con-

frador. Trabalhei lá dois anos e meio. Ao fim desses dois anos e 
meio fui trabalhar para uma empresa completamente diferente 
daquelas nas quais tinha trabalhado até então. Era uma empre-
sa que fabricava ambulâncias, carros de bombeiros, carros blin-
dados… Todo o tipo de carros utilitários. Trabalhei lá oito anos. 
Depois dos primeiros quatro anos passei a chefe da oficina. Para 
além de ter sido um trabalho totalmente diferente daqueles a 
que estava habituado, foi um sítio onde eu aprendi muito e que 
me abriu horizontes e muitas portas a nível profissional.

Mas, o objectivo com que fomos para a Suíça foi poder me-
lhorar um pouco a vida para depois regressarmos. Como o meu 
pai tinha a carpintaria, eu sempre tive a ideia de abrir aqui a 
minha própria empresa. Assim, no final de 1996, após 13 anos 
para mim e 10 para eles, regressámos a Portugal.

Nesse caso regressaram já cinco, porque, entretanto, 
nasceu o Rui.

Sim. O Rui foi o único que nasceu na Suíça, em 1992.
E no início de 1997 abriu mesmo a sua própria empresa.
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Sim. Foi preciso um investimento muito grande, para o qual 
tive que trabalhar aqueles 13 anos, praticamente, mas consegui 
abrir a empresa, em sociedade com a minha mulher.

E correu bem, pelo menos nos primeiros 10 anos. Só nos 
dois últimos anos em que tive a empresa aberta é que começou 
a ser mais difícil, porque houve uma quebra muito grande de 
trabalho.

Nessa altura o Alexandre já estava formado em gestão de 
empresas e era também técnico oficial de contabilidade, tendo-
me alertado para a situação em que a empresa se encontrava. 
Assim, tomámos uma decisão e concluí que tinha que fechar a 
empresa, porque já não se justificava tê-la em funcionamento.

Nesses 12 anos de trabalho da sua empresa ainda em-
pregou muita gente.

Sim. Cheguei a ter seis empregados. Quando a empresa 
fechou éramos quatro.

Que trabalhos é que faziam?
Fizemos muitos trabalhos, um pouco por toda a região, quer 

em madeira, quer em alumínio. Fazíamos portas, janelas, blocos 
de cozinha e de sala, entre muitas outras coisas.

Mas o início também não foi fácil, especialmente depois 
do acidente que teve.

Sim. Tive a infelicidade de ter tido um acidente numa das 
máquinas, em 1998, no qual fiquei sem três dedos. Foi um ano 
muito difícil — o mais difícil que tive até hoje — mas consegui-
mos ultrapassar essa situação e ter vários anos bastante produ-
tivos.

Fecharam a empresa em 2008 e regressaram, logo de-
pois, à Suíça.

Sim. Fechámos a empresa em Junho de 2008 e regressá-
mos à Suíça em Julho. Fui trabalhar praticamente no mesmo 
trabalho que tinha aqui, na marcenaria. Trabalhei nessa empresa 
durante cinco anos e depois mudei novamente de trabalho, tra-
balho esse que ainda desempenho hoje em dia.

E que trabalho é esse?

É, mais uma vez, um trabalho completamente diferente de 
todos os outros que tinha desempenhado até então. É um tra-
balho mais técnico, na área da electrónica e da engenharia e 
onde colaboro na produção de um suporte avançado usado em 
câmaras de filmar. Na verdade, o desenvolvimento do projecto 
tinha começado 10 anos antes e eu quando entrei para a em-
presa passei a trabalhar na melhoria do produto e depois na 
produção. O produto só foi apresentado ao público há cerca de 
dois anos e agora continuamos na fase de produção.

No início trabalhei em conjunto com o engenheiro responsá-
vel pela investigação e desenvolvimento desse projecto e, assim 
que fizemos todas as melhorias necessárias, passámos para a 
produção.

Nos primeiros anos eu era o único funcionário da empresa, 
para além dos dois sócios que a fundaram e, agora, já temos 
mais duas pessoas. Somos cinco no total eu sou actualmente o 
responsável pela produção.

Desenvolveram um produto novo.
Sim. É um produto completamente novo e diferente de tudo 

o que havia no mercado.
E gosta desse trabalho?
Gosto bastante. É um trabalho com muita responsabilidade, 

tendo em conta a complexidade, mas também a dimensão da 
empresa, mas gosto de o fazer. Espero continuar lá até que me 
reforme.

Tendo em conta o número de anos que já esteve na 
Suíça, certamente que já esteve em diferentes zonas.

Sim. Nos primeiros 13 anos estive em Chavannes-des-Bois, 
no cantão do Vaud, mesmo na fronteira com o cantão de Ge-
nève, onde estava e ainda está o meu irmão Zé, e, quando re-
gressei, em 2008, fui para Ardon, no cantão do Vallais, que era 
onde estavam e ainda estão os meus irmãos Jorge e Paulo. A 
Catarina e o Quim também já lá estavam a trabalhar nessa zona 
e, por isso, foi mais fácil. Na altura gostava de ter ido para onde 
estive nos primeiros anos, mas a gente adapta-se e hoje tam-

Fernando Lopes testa o sistema que ajudou a criar na fábrica da empresa Caman, no Vallais. Mais em: https://youtu.be/umrpnhX1WwU
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bém gosto de estar onde estou, em Ardon.
Que avaliação é que faz do seu percurso profissional até 

agora?
Como expliquei até aqui, tem sido um percurso muito diversi-

ficado e do qual, posso dizer, tenho gostado. Claro que tem tido 
os seus momentos altos e baixos, primeiro sozinho, depois a ter 
que ponderar as situações com a família, mas é assim.

A tomada de decisão de regressar a Portugal, em 1996, não 
foi só pela vontade em abrir uma empresa, mas também para 
que os filhos pudessem estudar em Portugal e aprender portu-
guês mais facilmente.

Todos os três se formaram em Portugal, o Alexandre em 
Gestão de Empresas e Técnico Oficial de Contas, a Catarina em 
Enfermagem e o Rui em Engenharia Electromecânica. Depois, 
acabaram por regressar todos à Suíça, mas isso já foi por ini-
ciativa deles.

No geral acho que acabei por tomar decisões acertadas.
Gostaria que não tivesse sido preciso emigrar, mas as coisas 

foram assim, então temos que as aproveitar dessa maneira.
Quais é que são as principais diferenças que encontra 

entre a vida que tem na Suíça e a que teve aqui, enquanto 
teve a sua empresa?

Primeiro há a diferença nos salários, que são muito mais ele-
vados na Suíça. Mas os gastos também são muito maiores, a 
começar pela saúde. Toda a gente tem que ter um seguro de 
saúde e, por exemplo, só para nós os dois, são cerca de 1000 
francos todos os meses. Depois há as rendas das casas, que 
são incomparavelmente mais caras. Quanto à alimentação e 
outros bens, depende; há coisas que são mais ou menos ao 
mesmo preço nos dois países e há outras que são bastante 
mais caras na Suíça. Como é evidente, é possível ter mais quali-
dade de vida na Suíça, mas não podemos ter o mesmo tipo de 
vida lá que podemos ter aqui, se não, não vale a pena estar lá.

A Suíça tem ainda a vantagem de ser um país muito estável, 
que, pode dizer-se, é uma espécie de milagre. Comparada com 
outros países, quase tudo funciona bem. A economia é forte, 
tendo em conta o tamanho do país, etc.

Falando agora de Carapito em particular; como é que 
tem visto a evolução da aldeia?

Se compararmos Carapito com o resto das aldeias do con-
celho e com outras aldeias do Interior, podemos dizer que é uma 
aldeia onde há bastante movimento e tem havido algum desen-
volvimento.

Mas, se olharmos para a aldeia em si, tem havido algum pro-
gresso, mas nada de extraordinário. Os recursos também são 
poucos, as pessoas são cada vez menos, e, por isso, acho que 
não se pode dizer que tem havido muito desenvolvimento.

Vamos ver se os novos projectos ajudam mais alguma coisa. 
Esperemos que sim.

Então, agora o seu objectivo é ficar por lá até à reforma 
e, depois, regressar.

Sim. Nós não temos grande alternativa, porque tendo em 
conta o valor das reformas lá e os gastos, que continuam es-
sencialmente os mesmos, é difícil viver lá.

Na verdade, sendo o país que é, pode mesmo dizer-se que 
o valor das reformas não é ajustado. Se as pessoas não tive-
rem outras fontes de rendimento, é muito difícil. Eu até conheço 
suíços que compraram residência aqui em Portugal e estão cá a 
viver. Para os emigrantes é mais difícil, mas os próprios suíços, 
se não tiverem outros bens ou fontes de rendimento, também 
podem passar dificuldades.

Obrigado pelo tempo que nos disponibilizou e que con-
tinue a correr tudo bem. Falaremos com a senhora Con-
ceição noutra altura para ouvirmos também a sua versão 
da história.

Foi um prazer.                                 Álvaro Caseiro de almeida

Fernando da Cruz Lopes e Conceição Caseiro Lopes na sua casa, em Carapito.
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OPINIÃO

Os mais velhos vimos e ouvimos contar muitas 
estórias de emigrantes que, lá longe, no estrangeiro, a traba-
lharem que nem uns moiros, ganharam muito dinheiro.

Alguns viveram durante muitos anos na mais incrível miséria, 
privados de um mínimo de conforto, a dormir em barracas, por 
exemplo, nos arredores de Paris. 

Alguns deles singraram na vida, hoje são ricos e os seus des-
cendentes usufruem dessa riqueza amealhada pelos pais, cri-
aram empresas, estão bem na vida e participam na vida social e 
política dos países que os acolheram.

Outros, nunca saíram da cepa torta. Quando puderam, ape-
sar de passarem muitas privações, quando chegavam as férias, 
apresentavam-se nas suas aldeias ao volante de carros de mar-
ca. Em cada ano, seu. Outros construíram grandes vivendas, 
que continuam a permanecer dessabidas todo o ano, pois os 
seus proprietários ainda não estão em idade de reforma ou, na 
maioria, ficam por lá, a tomar conta dos netos ou na companhia 
dos filhos, desabituados que estão do modo de viver na aldeia, 
sem conhecerem as novas gerações, completamente desen-
raizados.

Ouvimos muitas vezes dizer que a maioria dos portugueses 
sabe ganhar dinheiro e até sabe poupá-lo. Mas, quando chega a 
hora de o gastar, realiza negócios ruinosos, gastando-o em mor-
domias e pechisbeques caríssimos, muitas vezes sem préstimo, 
apenas para impressionar a vizinhança. Na minha terra, dizia-se 
de outra, onde os seus habitantes vivam bastante mal, noutros 
tempos, que nas férias grandes, parecia um “céu aberto”, com 
os rádios a debitar música em altos berros, aparentemente a ver 
quem possuía a melhor aparelhagem. Hoje, passa-se por lá e 
impera o silêncio. Apesar das ricas habitações, não se vê quase 
ninguém.

Vem esta conversa a propósito da birra dos chamados paí-
ses “frugais”, do norte da Europa, em não quererem dar dinhei-
ro, sem retorno, aos do sul, antes preferindo emprestá-lo, ainda 
que com juros baixos.

Como eu os compreendo.
Há quatro ou cinco anos, encontrando-me em Helsínquia, 

admirado com a pobreza, a modéstia de uma das suas praças 
principais, onde se situa o Parlamento e a Catedral, comuniquei 
com a minha filha a dizer-lhe isso mesmo. Resposta: Pai, eles 
são muito austeros. Repito eu, agora: Austeros! Que palavra ter-
rível para os ouvidos da maioria dos portugueses.

Mas é assim. Os nórdicos não gastam mal o que têm. São 
poupados e não gastam o dinheiro em luxos desnecessários 
como nós, os do sul. 

 E, como se tem visto desde o 25 de Abril e nomeadamente 
desde a entrada para a CEE e agora na UE, há muito dinheiro, 
milhões atrás de milhões que foram, sucessivamente e sem 
emenda, mal gastos ou foram parar aos bolsos de muita gente, 
fruto de compadrios e da corrupção.

Ora, os dirigentes daqueles países sabem muito bem o que 
se passa. O dinheiro que gastamos em praças, em pavilhões, 
piscinas, estradas e outros equipamentos que se constroem a-
penas porque sim. Para gastar os milhões que nos têm ofe-
recido às carradas. Não na criação de empresas e de emprego, 
no Interior. Não naquilo que nos faz falta.

E onde estão as reformas que tão necessárias se tornam e 
cada vez são mais urgentes? Porque não avançou — vou dar 
apenas um exemplo — a extinção de dezenas de concelhos? 
Com a rede viária que temos, não se justificam metade dos con-
celhos que fazem parte da nossa organização administrativa. 
Mas ninguém fala nisso. E por aqui me fico. Fecharam tribunais, 
para pouco depois os reabrirem por causa dos votos. Malditos 
votos!

Artigo inicialmente publicado em 'Notícias de Vila Real'.

A. F. Caseiro Marques
FUNDADOR

OS FRUGAIS E OS MENDICANTES

RENOVAÇÃO DA QUOTA ANUAL DO CCRC
Este ano, devido à impossibilidade de realização da Festa 

do Clube, não é possível fazer a regularização da quota anual 
no formato habitual.

Ainda assim, os sócios podem fazer o pagamento junto 
de qualquer elemento da Direcção ou através de transferência 
bancária, usando o seguinte IBAN da CGD:

PT50 0035 0009 0000 3408 2307 1
Em caso de transferência bancária deverá enviar o com-

provativo para ccrcarapito@gmail.com, indicando o nome ou 

o número do sócio ou sócios relativamente aos quais está a 
fazer a regularização.

Estes são os valores da quota anual:
• Sócio Auxiliar (até aos 17 anos) – 3€
• Sócio Efectivo (18 anos ou mais) – 6€
Os valores, para novas inscrições, são os seguintes:
• Sócio Auxiliar (até aos 17 anos) – 5€
• Sócio Efectivo (18 anos ou mais) – 10€
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POPULAÇÃO DO CONCELHO DE AGUIAR DA BEIRA
DIMINUIU 15% ENTRE 2011 E 2019

Entre 2011 e 2019 Portugal perdeu cerca de 247 mil habi-
tantes, o que corresponde a uma redução de 2,34%, segundo 
as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 264 
municípios (85,7% do total) o número de residentes diminuiu. No 
concelho de Aguiar da Beira a diminuição foi de 15% entre 2011 
e 2019, a maior da sub-região Viseu Dão Lafões.

Em 2011 residiam no concelho de Aguiar da Beira 5.473 
pessoas. Segundo as estimativas do INE, em 2019 o concelho 
registava 4.652 habitantes, o que equivale a uma diminuição de 
15%. A média anual de perda de população do concelho fixa-se 
em 1,88%.

Na sub-região Viseu Dão Lafões todos os concelhos per-
deram população, com o concelho de Aguiar da Beira a registar 
a maior queda percentual e também o menor número de habi-
tantes, seguido do concelho de Penalva do Castelo (10,57%). 
Viseu foi o concelho que perdeu menos população nos últimos 
8 anos. A sub-região perdeu mais de 15.000 pessoas durante 
este período. A diminuição média de população foi de 8,1% por 
concelho.

Durante o mesmo período, a percentagem da população 
com mais de 65 anos em Portugal aumentou de 19,04% para 

22,15%. Em 145 municípios (47,1% do total) um em cada qua-
tro habitantes é idoso. No concelho de Aguiar da Beira cerca de 
26% da população tinha mais de 65 anos em 2019.

Na sub-região Viseu Dão Lafões, o concelho de Aguiar da 
Beira foi o único que viu diminuir a proporção da população com 
mais de 65 anos entre 2011 e 2019, passando de 27,01% para 
25,95%. Nesta sub-região, a média passou de 24,49% em 2011 
para 27,09% em 2019.

RANKINGS DAS ESCOLAS 2019

A Escola Básica e Secundária Padre José Augusto da Fon-
seca apresentou no ranking das escolas deste ano uma melho-
ria significativa nos resultados dos exames do 9.º ano — ocupa 
a posição 430 em 1.181 escolas que realizaram exames do 9.º 
ano — e a posição 183 em 625 escolas que realizaram os exa-
mes do 12.º ano.

Estes resultados significam uma subida significativa da média 
em relação aos resultados do 9.º ano em 2018, e uma descida 
ligeira para a média dos exames do secundário.

Esse mesmo desempenho foi espelhado a nível regional, em 
comparação com as demais escolas do Distrito da Guarda. A-
ctualmente, a escola de Aguiar da Beira ocupa a 8.ª posição nos 
resultados do 9.º ano (média de 3,05) e o 3.º lugar nos resulta-
dos do secundário (média de 10,95).

NOTÍCIAS DO CONCELHO

Carapito à Frente! — Voltando ao tema ‘Lar de Idosos’

Carapito é uma aldeia bastante desenvolvida, 
considerando o panorama geral de estagnação provocada pela 
interioridade. Desenvolvida na habitação, no comércio, na res-
tauração e hotelaria, na agricultura e pecuária, tendo também 
alguma pequena indústria. O maior factor dessa evolução ad-
vém de muita gente ter emigrado e, no regresso, muitas dessas 
pessoas com ideias novas e algum capital acumulado, terem-se 
dedicado a essas áreas de negócio ou produção, continuando a 
trabalhar e a engrandecer a sua terra natal.

Na área da cultura e do lazer, o que há é em parte fruto da 
iniciativa de uns quantos “carolas”, que, no pós 25 de Abril e 
nos seus tempos de estudantes universitários — e alguns já li-
cenciados — se dedicaram a essas causas por amor à sua terra 
e conseguiram mobilizar a juventude da época para a criação 
do jornal Caruspinus, que se mantém a funcionar há mais de 
40 anos; da Rádio Monte Calvário, que terminou devido à le-
galização das rádios “pirata”; do Clube Cultural e Recreativo de 
Carapito; do Grupo de Bombos, etc.

Aqui há uns anos, foi até criado e funcionou ainda durante 
bastante tempo o Rancho Infanto-Juvenil de Carapito, que, por 
motivos que desconheço, acabou a sua actividade.

Na área social, foi criado pelo pároco e ainda está em fun-

cionamento o Centro de Dia de Carapito. Pena que este embrião 
social não se tenha expandido e, a exemplo de muitas outras 
freguesias, tenha avançado para um Lar de Idosos, que, na 
minha opinião, é a grande lacuna em termos gerais na freguesia.

Ao falar com várias pessoas e ler as notícias dadas pelo Ca-
ruspinus, sei que houve ou haverá ainda a vontade de algumas 
pessoas em avançar para esse objectivo, mas, para além da 
dificuldade em angariar as verbas para a construção do referi-
do Lar de Idosos, quer-me parecer haver alguns opositores de 
“peso” a essa iniciativa.

No jornal de Janeiro deste ano, num artigo de opinião, escre-
vi sobre esse mesmo assunto em contraposição à construção 
da Praia Fluvial de Carapito, que já mexe. Não que tenha algo 
contra a mesma, mas por entender que deve haver prioridades, 
quando se trata de avançar com melhoramentos significativos 
para a freguesia e o dinheiro não ser elástico e não dar para fazer 
tudo ao mesmo tempo.

Sei que o slogan ‘Carapito à Frente’ pertence a uma época 
passada e de alguma má memória, mas, como às vezes é evo-
cado, devia ser mesmo para andar para a frente!

Na minha opinião, haverá falta de vontades e pouca mobi-
lização dos carapitenses na prossecução do objectivo ‘Lar de 
Idosos’. Ou até talvez alguma submissão a opiniões ou a intere-
sses de quem está contra a sua existência num futuro próximo.

António do Nascimento Almeida
COLABORADOR



LEMBRANÇAS XXVIII
Covid-19

Podemos associar muitas ideias diferentes que 

estão a assustar todo o mundo. Muito se pode falar sobre a 

História da Humanidade, seja do passado, seja do presente, 

ou mesmo fantasiar o futuro, este sempre incerto e imprevisível 

para todos. Como sabemos, adivinhar é proibido. Este dom só 

a Deus pertence.

Pois bem, hoje poderia referir-me a muitos fenómenos: 

naturais, guerras, migrações, alterações climáticas, grandes 

catástrofes, epidemias, pandemias, etc., etc., etc. Neste mo-

mento, o mundo enfrenta mais uma vez uma guerra, esta contra 

um inimigo invisível, que não conhece fronteiras nem escolhe 

vítimas. É todo poderoso, matando sem dó nem piedade: o tão 

falado coronavírus — COVID-19.

A História da Humanidade mostra-nos que o Homem sem-

pre contra-atacou tudo e todos e, no fim de muitos sacrifícios, 

acaba por sair vencedor. Para isso, recorre à ciência, ao amor, 

ao sentimento de espiritualidade, fé, vontade de vencer e esper-

ança de viver — um criador sem limites.

Mas, para um melhor enquadramento, lembro aos senhores 

leitores do Caruspinus alguns acontecimentos que já fizeram 

tremer o mundo, desde que o mundo é mundo. Este nosso 

mundo que não se tomba, porque sempre existiu — o bem e o 

mal. Basta conhecer alguns factos/acontecimentos reais e uni-

versais, onde pode ser tudo resumido: “O Homem sem Deus 

não é nada”.

Podemos recorrer à Antiguidade das Antiguidades, ao já Rei-

no de Portugal ou a outras fontes. Sempre se registaram “molés-

tias” contagiosas, tendo morrido milhões e milhões sem conta 

de seres humanos. Só para lembrar, falemos de alguns:

• O terramoto de 1755 provocou a morte de cerca de 

90.000/100.000 pessoas.

• Já no “nosso” tempo, em 1941, e localmente, em Carapito, 

o ciclone não provocou mortes, mas causou muita devastação 

e enormes prejuízos, sobretudo nos pinhais.

• Em 1957, a entrada em acção do vulcão dos Capelinhos, 

no Faial — Açores, provocou a emigração de muitos açorianos 

para os Estados Unidos.

• Em 1959, um sismo em Agadir, Marrocos, em 15 segun-

dos, resultou na morte de mais de 20.000 pessoas.

Se juntarmos a isto epidemias/pandemias, pestes ou o que 

queiram, nem têm conta. Muitas são por demais conhecidas, 

dado o seu poder mortífero. No entanto, saliento duas: a tuber-

culose e a lepra, com alto poder de contágio.

Para contra-atacar a tuberculose, em Portugal, foram cria-

dos o Sanatório Sousa Martins, na Guarda, em 1907; o Sana-

tório Jerónimo Lacerda Salazar, na Serra do Caramulo, em 

1921/1922; o Sanatório das Penhas da Saúde, na Covilhã; o 

Sanatório da Quinta dos Vales, nos Covões, em Coimbra; o San-

atório da Colónia Portuguesa do Brasil, para familiares tuber-

culosos vindos do Brasil; o Sanatório Pediátrico, feminino, em 

Celas, Coimbra; e o Centro B.C.G., vacinação contra a tubercu-

lose, também em Coimbra.

No que respeita à lepra, em 1947, fruto duma doação, criou-

se o Hospital/Colónia Rovisco Pais, na Tocha, entre Cantanhede 

e a Figueira da Foz. Na altura, o Estado Novo promoveu uma 

verdadeira caça ao homem, porta a porta, a quem tinha lepra. 

Famílias completas foram obrigadas a ingressar no Hospital 

(prisão) Rovisco Pais, que no início acolheu mais de 1.000 in-

fectados.

De salientar, nessa época, o serviço benemérito das Madres 

da Congregação de São Vicente de Paulo, que tiveram um pa-

pel decisivo na derrota da tuberculose e da lepra em Portugal, 

depois de anos e anos de grandes combates, em que se verifi-

caram muitas mortes.

Depois de tudo isto, veio a surpresa, o nefasto coronavírus, 

que quer viver matando. E, como muito bem se diz, “Só lem-

bra Santa Bárbara quando troveja”, pois, vivendo de boa saúde, 

normalmente tudo é bom na vida, mas quando perdemos algo 

ou estamos ameaçados de perder a saúde, então damos conta 

da verdadeira importância que a saúde tem e aí vem um “Deus 

nos acuda”.

Quando nos cumprimentamos, a primeira preocupação é a 

saúde — como estás? — e, ao despedirmo-nos, o foco é o 

mesmo – passa bem ou fica bem. Sem desprestigiar ninguém, 

quero aqui lembrar o quanto custa o sofrimento da separação 

de todos os emigrantes. O melhor é “ver para crer” (isolamento, 

confinamento, distanciamento físico/social). Agora todos sentem 

melhor o peso de tudo aquilo que se encerra numa simples pala-

vra — SAUDADES — a todo o momento nas bocas do mundo.

A valorização da boa saúde duma vida, que nesta altura tan-

to apreciamos e priorizamos, leva-me a dizer que estou bem 

quando o outro também está bem. E, mais do que isso, todos 

devemos praticar uma inequívoca solidariedade partilhada, na 

defesa do bem comum.

Assim, bem unidos com um sentimento de respeito e amor 

mútuo, para além de tudo o que seja bom ou mau, mesmo car-

regando a crise económica e social que vem a caminho de toda 

a Humanidade, o Homem sairá vencedor.

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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PUB

A SERRA DO PISCO TAMBÉM JÁ TEM UM BALOIÇO
Apesar de já existirem há vários anos um pouco por todo 

o mundo, o número de baloiços “panorâmicos” teve em 2020 
um crescimento muito significativo. Só em Portugal contam-se 
já mais de 20.

Na Serra do Pisco, o primeiro baloiço “panorâmico” chegou 

em Junho, levando centenas de pessoas até ao cimo da serra 
ao longo das últimas semanas.

Ainda que temporariamente desactivado, a ideia continua 
plenamente funcional e é só uma questão de tempo até que 
volte a estar disponível.
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