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EDITORIAL
De uma forma ou de outra, a pan-

demia de coronavírus mudou a vida de 
todos nós. Passámos por alguns meses 
de confinamento, vimos as nossas roti-
nas mudarem drasticamente e, neste 
momento, ainda ninguém sabe como 
serão os próximos meses, com a che-
gada do tempo frio.

Se, por um lado, vimos surgir inú-
meros exemplos de entreajuda e solidari-
edade, por outro, também vimos muita 
falta de responsabilidade e de respeito 
pelos outros. Ainda que tenha havido 
alguns casos concretos em que a infor-
mação transmitida pelas autoridades foi 
mudando ao longo do tempo — porque 
a cada dia foram surgindo novos dados 
— noutras situações a mensagem sem-
pre foi bem clara: manter distanciamento 
social, desinfectar as mãos, etc., etc.

Desde cedo que se verificaram al-
guns boicotes ao confinamento e ao uso 
de máscara. Assistimos a manifestações 
com milhares de pessoas e vimos de for-
ma clara um crescimento substancial do 
número de negacionistas da pandemia. 
Alguns desses ajuntamentos chegaram 
mesmo a ultrapassar a barreira do ridícu-
lo, ao ser, por exemplo, defendido que a 
pandemia foi planeada e teve como o-
bjectivo dar início a um programa mun-
dial de vacinação para controlo de toda 
a população a partir da inteligência arti-
ficial. Chegamos a ter vergonha alheia…

Mas não é só o cidadão comum que 
se rebela. Na Internet, um grupo de mais 
de 140 médicos de Espanha e de ou-
tros países de língua espanhola, que se 
intitulam “Médicos Pela Verdade”, tem 
difundido inúmeras notícias falsas como, 
pasmem-se, a possibilidade de transmis-
são do coronavírus através da tecnologia 
5G. Sim, leram bem, um médico disse 
que o vírus podia transmitir-se através de 
ondas de rádio…

Para azar destes grupos, a realidade 
tem-se mostrado totalmente diferente. 
Não é por acaso que os países cujos lí-
deres começaram por desvalorizar a se-
riedade da pandemia têm actualmente os 
piores resultados e os que agiram com 
determinação desde a primeira hora al-
cançaram os melhores registos. Já para 
não falar da relação directa que se tem 
verificado em vários países, entre o re-
laxamento das medidas de contenção e 
o aumento do número de casos e entre o 
“endurecimento” dessas mesmas medi-
das e a diminuição do número de novos 
infectados. Portanto, não é um processo 
aleatório!

Alguns dos comentários que mais ou-
vimos e lemos são algo do tipo: “Alguém 
está a ganhar muito dinheiro com isto 
tudo.”; ou “Morrem muitas mais pessoas 
de outras doenças e com essas ninguém 
se preocupa.”; ou então “Não há assim 
tantas pessoas infectadas, é preciso isto 
tudo?” Pois bem, também podemos per-
guntar: ‘Quantos crimes é que haveria 
por dia se não houvesse polícia?’
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NASCIMENTOS
Nasceu no dia 16 de 

Setembro na Suíça um menino com o 
nome Matias, filho de Catarina Lopes e 
Joaquim Martinho.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades para o novo carapitense e dá 
os parabéns aos seus pais.
DOENTES/ACIDENTADOS

No dia 10 de Setembro, Helena 
Almeida foi operada de urgência à ve-
sícula, no Hospital de Viseu. Encontra-se 
em recuperação.

O Sr. Fernando Cardoso continua in-
ternado no hospital.

O Sr. Luís António Varandas en-
contra-se internado no hospital de Viseu 
devido a uma pneumonia.

Liliana Sousa foi operada ao 
apêndice. Encontra-se em recuperação.

O Sr. António Santos teve que re-
ceber tratamento no hospital de Viseu 
devido a uma queda. Encontra-se em 
recuperação.

O Sr. António Sousa foi transportado 
ao hospital pelo INEM. Encontra-se já em 
casa em recuperação.

Nuno Miguel Gonçalves partiu um 
pé num acidente. Encontra-se em recu-
peração.

A Sra. Idália Lopes Dias teve que ser 
novamente transportada ao hospital pelo 
INEM. Está em recuperação.

O Sr. Francisco Caseiro Figueiredo 

também teve que ser transportado ao 
hospital pelo INEM. Já se encontra em 
casa em recuperação.

Depois de ter sido operado a uma das 
mãos, o Sr. Rogério Baltazar foi agora 
operado à outra mão. Encontra-se em 
recuperação.

A Sra. Lurdes Matos Sousa também 
foi operada a uma mão. Está em recu-
peração. 

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

Faleceu no 
Cacém, no dia 19 de 
Agosto, o Sr. Vítor 
Manuel Silva Gou-
veia. Tinha 80 anos.

No dia 20 de Ago-
sto faleceu no Porto 
a Sra. Maria Emília 
da Encarnação 
Whiteman, aos 88 
anos.

Em França, 
faleceu no dia 2 de 
Setembro o Sr. José 
Cardoso Figueiredo, 
vítima de doença. 
Tinha 50 anos.

O Caruspinus 
deixa sentidos 
pêsames às famílias 
enlutadas.

Cidália Batista
SUBDIRECTORA

― AS NOTÍCIAS ―
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INCÊNDIO CONSUMIU PINHAL E MATO NA SERRA DO PISCO
No dia 10 de Agosto deflagrou em Carapito um incêndio flo-

restal que consumiu uma vasta área de pinhal e mato. No ter-
reno chegaram a estar 149 bombeiros apoiados por 41 viaturas, 
por seis meios aéreos e pela população local.

O incêndio, que teve início às 14h22 na Serra do Pisco, na 
zona do Talefe Pequeno / Cabeça, foi extinto cerca de três horas 
depois. Este ano e até ao final de Setembro, este foi o maior 
incêndio registado no concelho. Vista do incêndio na Serra do Pisco.
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A 10 de Setembro de 2019 a Polícia Judiciária reportava 
a detenção de um homem de 73 anos, ‘fortemente indiciado 
pela prática reiterada, nomeadamente durante o mês findo, de 
actos de abuso sexual de crianças, na localidade de Aguiar da 
Beira, sendo a vítima um menor de 13 anos de idade’.

A nota acrescentava ainda que ‘os abusos foram cometi-
dos num contexto de proximidade social entre autor e vítima, 
que são vizinhos’.

Na altura, tal como vários outros jornais locais e nacionais, 
reportámos a notícia com base nas informações disponibiliza-
das na página de Internet da Polícia Judiciária. Passados al-
guns dias ficámos a saber que o homem de 73 anos de idade 
era residente e natural de Carapito.

“Fui detido e interrogado na Guarda, onde fui tratado 
de forma extremamente brusca pelas autoridades, que 
assumiram automaticamente que eu era culpado”, disse 
o homem em declarações ao nosso jornal. “Mas não foi só 
isso, porque logo na nota divulgada pela polícia, onde di-
ziam haver um contexto de proximidade social entre autor 
e vítima, estavam a ser imprecisos, tanto mais que não 
só não somos próximos como nem sequer residimos na 
mesma localidade. Ele está sim, cá, durante as férias, em 
casa de um tio, o que é completamente diferente!”, cor-
rigiu. “Ainda fiquei detido uma noite no Estabelecimento 
Prisional da Guarda e só não fiquei lá mais tempo porque 

foi possível demonstrar perante a polícia que não estava 
em risco de fugir”, continuou.

O julgamento aconteceu cerca de um ano depois, a 7 de 
Setembro de 2020, no Tribunal da Guarda, tendo resultado 
na absolvição do homem, agora com 74 anos, de todas as 
acusações, a 18 de Setembro, dia em que foi lida a sentença.

“Foi um ano muito difícil. A minha saúde já estava de-
bilitada, principalmente depois dos dois AVCs que já sofri, 
mas agravou-se ainda mais depois desta acusação hedi-
onda, caluniosa e injusta, que, na verdade, não me afectou 
apenas a mim, mas a toda a minha família e também aos 
meus amigos e conhecidos”, lamentou.

“Há acusações e acusações e esta é uma das que 
pode destruir completamente a vida de uma pessoa. É 
uma acusação muito séria! Fico contente por ter sido feita 
justiça, mas nada poderá reparar os danos que sofri ao 
longo do último ano, não só na saúde mas também na 
honra. Também espero que tenha servido de lição, porque 
desta vez fui eu mas podia ter sido outra pessoa qualquer”, 
alertou ainda.

“Entretanto, já disse ao meu advogado que a situação 
não se fica por aqui. Isto não é coisa que se faça e, agora, 
vão ter que lidar com as consequências. Apesar de ainda 
poderem recorrer da sentença, estou em crer que o juiz já 
foi bem claro”, concluiu.

HOMEM DE 73 ANOS ILIBADO DE ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL



DÓLMEN DE CARAPITO VAI SER INCLUÍDO NA ROTA DO MEGALITISMO
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Gravação do filme promocional em Carapito.

No dia 31 de Julho foi apresentada a Rota do Megalitismo, 
iniciativa que junta a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão 
Lafões e a Câmara de Sever do Vouga. Esta rota vai incluir 26 
dólmens e um centro interpretativo, num investimento de cerca 
de 500 mil euros. Dólmen I de Carapito será um dos 26.

Segundo o presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogé-
rio Abrantes, “esta região é uma das que concentra um maior 
número de dólmens com pinturas no mundo”, sendo, por isso, 
“imperioso transpor a barreira do conhecimento meramente 
académico e colocar [este acervo] ao serviço das comunidades 
sejam locais, nacionais ou internacionais”.

A rota foi apresentada em Tondela, onde foi assinado um 
protocolo entre a CIM Viseu Dão Lafões, a Câmara de Sever do 
Vouga e o Turismo de Portugal, entidade que financia o projecto 
em 300 mil euros.

“A sua combinação cruzada com um conjunto crescente de 
ofertas diversificadas, sejam elas do enoturismo, saúde e bem-
estar, turismo da natureza, cultural, entre outros, poderá trans-
formar este inestimável acervo em mais um importante motor 
turístico da região”, declarou Rogério Abrantes.

Dos 26 dólmenes que farão para da rota, seis estão classifi-
cados como Monumento Nacional, como é o caso do Dólmen 
I de Carapito, e sete como Imóvel de Interesse Público. Farão 
ainda parte da rota sete espaços museológicos e um centro in-
terpretativo na Escola de Carvalhal de Vermilhas, na serra do 
Caramulo, em Vouzela.

Outro dos objectivos da criação da rota será ligá-la a ou-
tros percursos e monumentos já existentes e identificados nos 
concelhos de Nelas, Carregal do Sal, Aguiar da Beira, Sever do 
Vouga e Vouzela, e, no futuro, a outros monumentos e estruturas 
expositivas.

A CIM Viseu Dão Lafões é a quarta sub-região a nível na-
cional em quota do incentivo aprovado, destacando-se, clara-
mente, com 41 projectos aprovados até agora, com um incen-
tivo total de 8,2 milhões de euros.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que tam-
bém esteve presente no evento, elogiou ainda a criação da Rota 
do Megalitismo, admitindo haver uma grande preocupação em 
potenciar os melhores activos da região.

DÓLMEN I VAI TER FILME PROMOCIONAL EM PROJECTO EUROPEU
Está neste momento a decorrer um projecto europeu com o 

objectivo de promover medidas sustentáveis e equilibradas de 
conservação do património subterrâneo e a interacção com as 
comunidades, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de 
medidas de promoção cultural desse património e do turismo 
cultural.

O projecto, que junta actualmente 28 países, de entre eles 
Portugal, está a ser desenvolvido por universidades, municípios 
e empresas.

Em Portugal foram escolhidos dois monumentos: o Dólmen 
de Antelas, em Oliveira de Frades, e o Dólmen I de Carapito.

No início do mês de Agosto, a empresa EON, Indústrias Cria-
tivas, Lda., esteve mais uma vez em Carapito, desta vez para 
gravar um filme promocional sobre o monumento megalítico, 
tendo contado com a colaboração de vários carapitenses.

O projecto é financiado pelo programa-quadro Horizonte 
2020 da União Europeia.

Apresentação da Rota do Megalitismo, em Tondela.
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ASSINADO INÍCIO FORMAL DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO DÓLMEN I
No dia 2 de Setembro foi assinado, em Aguiar da Beira, o 

auto de consignação da obra de Requalificação do Dólmen I do 
Carapito — “Reconstituir a Mamoa”.

Segundo nota do Município, “este foi um momento extrema-
mente relevante não apenas para o concelho de Aguiar da Beira, 
mas para toda a região Centro de Portugal, pois com este acto 
dá-se início a uma obra aguardada há mais de 40 anos e que só 
o especial esforço do município permitiu que fosse concretizada 
a empreitada que agora irá ser iniciada”.

O projecto foi adjudicado e elaborado pela empresa EON, 
Indústrias Criativas, Lda., e contou com a colaboração de vários 
especialistas nas áreas de arqueologia, conservação e restauro, 
engenharia e arquitectura.

A obra será executada pela empresa Gualdim Anciães 
Amado & Filhos Limitada e tem um orçamento que ascende a 
399.579,27 €, sendo financiada no âmbito do programa Centro 
2020. A requalificação do monumento megalítico contempla a 
recolocação da tampa e dos esteios tombados, assim como a 
reconstrução da mamoa que o cobria originalmente. A interven-
ção inclui ainda a definição de uma área de estacionamentos e a 
valorização paisagística do conjunto.

“A intervenção de valorização deste património megalítico, 
para além da valorização do monumento, define-se como e-
xemplo singular, seja nos aspectos construtivos e estruturais 
que permitirão a sua reconstrução, seja em termos científicos 
e didácticos com a reconstituição da mamoa, cuja significativa 
dimensão implicará um elemento de especial impacto na paisa-
gem”, refere ainda o comunicado.

Este dólmen foi inserido numa pequena rota local, que en-

volve a passagem por outros três dólmens com diferentes cara-
cterísticas e em diversos estados de conservação, e também 
será contemplado na futura Rota do Megalitismo da Região 
Viseu Dão Lafões e Server do Volga. Essas iniciativas concre-
tizam a integração deste monumento nacional em diversas es-
calas de percursos devidamente definidos, que caracterizam o 
património pré-histórico da região Centro.

O Dólmen I de Carapito foi classificado como Monumento 
Nacional em 1974, sendo o maior da região Centro de Portugal 
e o segundo maior do país. É um dos dólmens mais conhecidos 
internacionalmente e mais profundamente estudados em Por-
tugal. Foi intervencionado pela primeira vez em 1966 por Vera 
Leisner e Leonel Ribeiro e, mais tarde, em 1989, por Domingos 
Cruz e Raquel Vilaça.

Dólmen II também poderá ser requalificado
Segundo o Presidente da Câmara Municipal, Joaquim Boni-

fácio, em declarações à Lusa, os quatro dólmenes existentes em 
Carapito “integrarão a pequena rota megalítica de Carapito que 
já foi adjudicada” e cuja concretização “irá iniciar-se em breve”, 
e farão parte da futura Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão 
Lafões e Sever do Vouga.

“Cada dólmen tem dimensões e características diferentes, 
o que valoriza a diversidade do conjunto monumental”, acres-
centou.

O Dólmen II, “pelas estruturas que revela, possui um espe-
cial interesse, considerando o município que constituirá uma 
mais-valia relevante o seu restauro e qualificação, incluindo uma 
campanha de escavação arqueológica, na expectativa que tais 
intervenções venham a contribuir para a valorização de todo o 
conjunto patrimonial pré-histórico de Carapito”, disse.

“Neste sentido, foi sugerido à equipa da EON que efectuasse 
proposta com os trabalhos e estimativas orçamentais para a in-
tervenção naquele dólmen”, concluiu o presidente do município 
de Aguiar da Beira.

Vista do Dólmen I de Carapito em 2020.

Vista do Dólmen II de Carapito em 2015.
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Marisa Santos Nunes
Nutricionista e Enfermeira

ENTREVISTA
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Marisa Rosário Santos Nunes nasceu em Viseu no dia 19 
de Novembro de 1981. É formada em Nutrição Humana, So-
cial e Escolar e em Enfermagem. Especializou-se em urgên-
cia e emergência e, nos últimos meses, tem assistido de 
perto à evolução da pandemia no hospital de Viseu. Nesta 
edição, fomos falar com ela.

Como é que foram o teu percurso escolar e académico?
O meu percurso escolar iniciou na Escola Primária de Cara-

pito, onde concluí a 4.ª classe. Logo depois, os meus pais mu-
daram-se para Trancoso, o que fez com que tivesse estudado 
do 5.º até ao 12.º ano na escola secundária local.

Após ter concluído o ensino secundário, fui estudar para o 
Instituto Piaget, em Viseu, onde me formei em Nutrição Humana, 
Social e Escolar.

E pouco tempo depois começaste a trabalhar na tua área 
de formação. Como é que foi essa experiência?

Foi uma experiência muito gratificante. Na verdade, ainda 
não tinha terminado o curso de Nutrição e já tinha trabalho. 
Naquela altura, posso dizer até que foi uma sorte. Comecei a 
trabalhar como nutricionista em Montemor-o-Novo, no Alentejo, 
e corri o país de norte a sul a dar consultas de nutrição. Tive 
oportunidade de conhecer pessoas, costumes e gastronomias 
diferentes. Isto fez-me crescer a nível pessoal e profissional. 

Qual era, em geral, o tipo de pessoas que procuravam a 
tua empresa?

Pessoas com diferentes patologias, desde diabéticas a hi-
pertensas ou a obesas. Essencialmente, todas as pessoas que 
queriam aprender a alimentar-se de forma saudável e a controlar 
os seus problemas de saúde.

Achas que a nutrição é subvalorizada?
Na minha opinião, actualmente já não é. Já há muita infor-

mação sobre alimentação saudável, quer nas redes sociais, quer 
nos média, e que é acessível a todos.

Depois decidiste tirar um segundo curso, neste caso de 
Enfermagem. A que é que se deveu essa decisão?

Desde pequena que queria ser cardiologista. No entanto, 
não me esforcei o suficiente para entrar no curso de Medicina. 
Depois de tudo o que aprendi na área da nutrição e após a perda 
do meu pai, passei a ser mais responsável e a querer ajudar os 
mais necessitados, neste caso, através da saúde. Já na altura 
pensava que, sendo enfermeira, poderia fazer pelos outros o 
que não tive oportunidade de fazer pelo meu pai, quando ele 
enfrentou o cancro.

E depois foste trabalhar para Inglaterra. Foi uma opção/
oportunidade ou uma necessidade?

Quando terminei o curso de Enfermagem não tive a mesma 
sorte que em Nutrição, pois o país atravessava uma crise nesta 
área, ou seja, formavam-se mais enfermeiros do que os que 
eram necessários em Portugal. Ainda tive algumas propostas 
de trabalho em ERPIS (Entidades Residenciais para Idosos — 
Lares), mas não apresentavam condições de segurança, nem 
para os utentes, nem para mim. Ao mesmo tempo, tentei arran-
jar trabalho em Inglaterra, pois sempre tive curiosidade em co-
nhecer este país. Quando consegui, deram-me a oportunidade 
de escolher a área da saúde de que mais gostava, a Cardiologia. 
Assim, comecei a trabalhar em Inglaterra num hospital público, 
no serviço de cardiologia.

E como é que foi essa experiência de dois anos em In-
glaterra?

A experiência em Inglaterra foi muito gratificante. Como tra-
balhava na área de que mais gostava, o trabalho não era um sa-
crifício, mas um prazer. E conheci pessoas de diferentes países 
e culturas. No meu serviço eram oito indianos, incluindo a minha 
chefe, oito ingleses, três filipinos e oito portugueses, todos en-
fermeiros. Para além disso, o hospital permitia-nos trabalhar em 
diferentes serviços, ou seja, trabalhei também nos cuidados in-
tensivos coronários, na urgência, na infecciologia e na área das 
demências. Em Portugal este tipo de oportunidades não existe. 
Trabalhas naquele serviço e em mais nenhum.

O regresso a Portugal também foi uma opção ou foi uma 
necessidade?

O regresso a Portugal foi um pouco das duas. As saudades 
da família e dos amigos eram muitas e o facto de me terem as-
saltado a casa em Viseu, neste período, fez-me repensar que 
estaria na altura de regressar. Mas o que teve mais peso na 
minha decisão foi o facto de a minha mãe ter tido um acidente 
de viação no dia em que estava a chegar de férias a Portugal. 
Como não tenho pai nem irmãos, achei que era a altura certa 
para regressar ao país.Em Inglaterra, em visita ao palácio de Kensington, em Londres.
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Sentes-te mais realizada na Enfermagem do que na Nu-

trição?
Sim, sem dúvida. Posso dizer que foi uma das melhores de-

cisões da minha vida. Não há nada mais gratificante para um 
enfermeiro do que o sorriso e o obrigado de um doente depois 
de termos ajudado a melhorar o seu estado de saúde.

Quais são as principais diferenças que encontras entre 
os sistemas de saúde português e inglês?

O SNS (Serviço Nacional de Saúde) e o NHS (National Health 
Service) são parecidos. Ambos são gratuitos, no entanto, os in-
gleses têm mais recursos financeiros, tecnológicos e mão-de-
obra do que Portugal. Em Portugal há uma responsabilidade 
maior e o número de utentes ao encargo de um único enfermeiro 
é também maior. A urgência em Inglaterra funcionava melhor e 
o tempo de espera era também menor do que aqui. Para mim, 
estas são as maiores diferenças entre os sistemas de saúde dos 
dois países.

Podemos dizer que, excepto se surgir uma catástrofe 
ainda maior, o ano de 2020 ficará para sempre marcado pela 
pandemia de coronavírus. Apesar de a região centro não ter 
sido uma das mais afectadas do país, como é que têm sido 
os últimos meses no hospital de Viseu?

Eu entrei para o Centro Hospitalar Tondela–Viseu no início de 
Abril, precisamente quando começou a pandemia em Portugal. 
Na altura reinava o medo e a desconfiança em relação a este 
vírus desconhecido. A urgência estava praticamente vazia, pois 
a população tinha medo de sair à rua. Assim que passou a fase 
mais crítica começou a encher-se de utentes com problemas de 
saúde de meses, ou doentes mais agudos, que necessitavam 
de cuidados urgentes e emergentes. Agora continua-se com re-
ceio do Inverno, da capacidade da instituição e de como iremos 
nós trabalhar no pico da pandemia.

E como é que avalias o comportamento quer do Gover-
no, quer da população?

Para mim, no início da pandemia, o Governo teve uma ati-
tude positiva, pois implementou medidas e restrições que fize-
ram com que a gravidade da situação fosse menor em Portugal 
do que em outros países da Europa, como Itália e Espanha.

Nesta altura não concordo com as restrições, pois, para além 
de serem mínimas, não se prepararam para o que ainda está 
para vir.

Não gosto de ser pessimista, mas vamos ter mais casos no 
Inverno e não sei se o país não terá que voltar a parar. A popu-
lação não entende bem a gravidade da pandemia e muita gente 
acredita em teorias da conspiração, que são absurdas e igno-
rantes. Tive utentes a dizerem que a Covid-19 era provocada 
pelas empresas farmacêuticas para ganharem dinheiro. Outros 
diziam “isso a mim não afecta” ou “só acontece aos mais ve-
lhos”.

As pessoas têm que entender que esta pandemia atinge 
qualquer idade e todos somos susceptíveis a ter Covid-19.

Aproxima-se o Inverno e, como disseste, esse é mais um 
terreno desconhecido. Que conselhos podes dar aos nos-
sos leitores para que se possam precaver melhor?

Os conselhos que posso dar são, essencialmente, que 

evitem os ajuntamentos, usem máscara sempre que saiam de 
casa e que lavem as mãos frequentemente. Se todos fizermos a 
nossa parte vai ficar tudo bem.

Uma vez que também és nutricionista, como é que cara-
cterizas, em geral, a alimentação feita pelos portugueses?

Os portugueses não se alimentam mal, pois a nossa dieta 
é mediterrânica, que é a mais saudável e equilibrada. No en-
tanto, abusamos nas quantidades de alimentos, em especial na 
quantidade de carne, de sal, de açúcar e de gorduras saturadas, 
o que não traz benefícios nenhuns para a saúde.

Dever-se-ia dar mais atenção a alimentos frescos, como le-
gumes, frutas e leguminosas.

Por exemplo, nos últimos anos têm aparecido várias bebidas 
sem açúcar que podem dar-nos a falsa sensação de serem mui-
to melhores, mas, ainda assim, contêm corantes e conservantes 
que podem provocar várias patologias como o cancro e, por 
isso, não devem ser ingeridas em excesso. O melhor mesmo é 
beber água que é a fonte da vida.

Apesar dos dois cursos, fizeste recentemente uma pós-
graduação em urgência e emergência. Neste momento es-
tás a fazer aquilo de que gostas?

Sim, neste momento posso dizer que estou a exercer na 
urgência, como queria, e a pós-graduação que tirei foi funda-
mental para esta área. Tinha alguns conhecimentos de Inglaterra 
e do curso de Enfermagem, mas foi benéfico ter aprofundado 
esta área em específico, pois é generalizada e os conhecimen-
tos adquiridos foram fundamentais para as boas práticas neste 
serviço em específico.

Quais são os principais desafios da tua profissão?
Para mim, o maior desafio da minha profissão é a exaustão. 

Trabalhamos demasiadas horas, em turnos muito cansativos, 
muitas vezes sem sequer sabermos para onde nos virar, pois 
todos precisam de nós.

Obrigado pelo tempo disponibilizado e pelo trabalho em 
prol da saúde de todos nós.                Álvaro Caseiro de almeida

No Hospital de Viseu durante a pandemia de Covid-19.



8                                      CARUSPINUS                      SETEMBRO

25 ANOS DO POLIDESPORTIVO DO CCRC

Nasci num tempo em que não tínhamos tudo o 
que queríamos, nem perto disso e, daí, fomos acostumados a 
sonhar. Não adormecendo no sonho, íamos, então, em busca 
do que ansiávamos, procurando parceiros para enfrentarmos os 
desafios e concretizarmos realizações, só possíveis em comu-
nhão dedicada de esforços. Foi assim que, com perseverança, 
fomos conseguindo materializar as melhores respostas para os 
anseios que tínhamos. Vem isto a propósito dos 25 Anos do 
Polidesportivo do CCRC. Tendo me pedido, o Álvaro, que es-
crevesse um pouco sobre essa obra, de capital importância para 
a vida do Clube, faço aqui uma pessoal e breve retrospetiva dos 
desenvolvimentos e do enquadramento subjacente à sua cons-
trução.

Como a nossa geração de jovens carapitenses não se 
cansava de ver mais além, depois da criação do clube, da publi-
cação do Caruspinus, da construção da sede, surgiu a ideia de 
se construir um polidesportivo nos terrenos do clube, junto da 
sede. Não tenho presente de quem foi a primeira palavra, mas, 
em 1993, quando o meu primo Zé Manuel era presidente da 
Direção, o Toninho Jeremias era tesoureiro e eu era presidente 
da Assembleia Geral, colaborador do Caruspinus, organizador 
das provas desportivas e membro da Assembleia Municipal de 
Aguiar da Beira, já se discutia essa construção. Recordo que o 
Toninho contactou em Lisboa o meu primo Zezinho, Eng. José 
Maximiano Paixão, no sentido de ser elaborado um projeto que, 
penso, terá sido, depois, executado por um amigo, na altura 
membro da claque do Sporting, de quem era próximo. No início 
do verão, procedeu-se já à terraplanagem e o terreno foi nive-
lado.

Em 12 de dezembro desse ano, 1993, aconteceram as 
eleições autárquicas, em que eu fui eleito vereador da Câmara 
Municipal de Aguiar da Beira e o Toninho Jeremias, em 29 de 
janeiro de 1994, foi eleito presidente da Direção do CCRC. 

A partir daí, intensificámos contactos que passaram a ser 

bastante assíduos, quer aos fins de semana em Carapito, quer 
por via telefónica, num tempo em que ainda não tínhamos 
telemóvel, no sentido de conseguirmos apoio da edilidade para 
as obras pretendidas. Felizmente que a vereação da Câmara, 
sensibilizada para a necessidade de se começarem a construir 
polidesportivos nas diferentes freguesias, premiou o Clube de 
Carapito pelos argumentos que apresentámos e, sobretudo, 
pela quantidade de atividades desportivas que já realizávamos. 
Assim sendo, no início do verão de 1994, era oficial que a Câ-
mara Municipal de Aguiar da Beira iria comparticipar as obras de 
construção do polidesportivo, junto à sede do CCRC, com uma 
verba de cinco mil contos. Como o projeto, há muito, vinha a ser 
materializado, rapidamente foi apresentado à câmara, foi apro-
vado e dada ordem para que começassem as obras. Assim, 
passado cerca de um mês, já se construía o muro de suporte à 
caixa de brita que serviria de base ao piso do espaço polivalente. 

Em 28 de janeiro de 1995, o Toninho e eu fomos reeleitos 
para os cargos que ocupávamos nos órgãos sociais do Clube 
e, naturalmente, estávamos muito empenhados em que a obra 
avançasse, sabendo que a colocação do piso teria que esperar 
pelas melhores condições climatéricas. Foi, então, no mês de 
maio, que se começou a desenhar o final das obras, com a colo-
cação de um piso poroso, o melhor que havia, naquela altura, 
pois permitia um rápido escoamento de águas e secagem. Cada 
vez que subia ao Calvário e via os painéis de cimento a cresce-
rem, sentia uma alegria imensa, por me aperceber que a nossa 
terra estava a ficar mais rica e capaz de oferecer aos seus filhos 
melhores condições de vida. Devidamente pintado, colocada a 
rede de vedação, em julho, estando a decorrer os trabalhos fi-
nais, elabora-se o regulamento de utilização e fica decidida a 
inauguração, que aconteceu no domingo, dia 13 de agosto de 
1995.

Nesse dia, o Calvário vestiu-se a rigor para a cerimónia e o 
Grupo de Bombos animou a festa. Além da presença de elevado 
número de carapitenses, estiveram os dirigentes do clube e au-
tarcas locais. Coube ao senhor presidente da Câmara, Joaquim 
Lacerda, cortar a fita e ao presidente do CCRC, António Jere-

Carlos Paixão
COLABORADOR

Inauguração do Polivalente em 1995.
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mias, abrir o champanhe. Inaugurado o polidesportivo, um dos 
melhores, à época, de toda a região, seguiu-se o primeiro de-
safio, agendado entre as equipas da Câmara Municipal e do 
Clube Cultural e Recreativo de Carapito. Porque este texto re-
flete o meu olhar sobre os acontecimentos, não posso deixar de 
referir que tive o privilégio de jogar pelas duas equipas e de ter 
marcado o primeiro golo que aconteceu naquele recinto des-
portivo. Na primeira parte, enverguei a camisola da Câmara, na 
qualidade de vereador da autarquia e, na segunda parte, vesti a 
camisola do Clube de que fui mentor. Apesar da equipa da Câ-
mara ter entrado mais forte e ter chegado ao intervalo a vencer 
por 3-0, depois do intervalo, tudo foi diferente, pois como tinha 
marcado um golo ao CCRC, só ficaria feliz se fizesse dois à Câ-
mara, e foi o que aconteceu, apesar do guarda-redes Zé Gomes 
ter apostado comigo em como não lhe marcaria qualquer golo. 
No final, um empate a quatro golos foi o resultado ajustado 
para um dia de inauguração. As equipas alinharam do seguinte 
modo: CCRC: Paulo Tenreiro, Toninho, Varandas, António Fer-
reira, Tó Pires, Manuel Sousa, Artur Reis, Filipe e Carlitos Paixão 
(2.ª parte); CMAB: Zé Gomes, Lacerda, Quim, Zé Manel, Sérgio, 
Zé Luís, Ramiro e Carlos Paixão (1.ª parte). 

A festa, essa, continuou com a sardinha assada, o caldo 
verde e o bom vinho.

Não preciso de dizer muito sobre a importância da cons-
trução desta infraestrutura e da justeza da sua edificação na 
nossa terra. A ocupação que se lhe deu, as realizações que aí 
se efetivaram falam por si. Lembro-me bem da quantidade de 
crianças e jovens que aí encontrávamos a toda a hora, quer a 
jogar futebol, quer a jogar ténis. No entanto, o sonho não estava 
totalmente realizado, faltavam as bancadas, para o público que 
começou a acorrer aos eventos aí realizados.

Com os insistentes contactos que fui desenvolvendo, junto 
do poder político, e contando sempre com a ajuda de toda a di-
reção e o entusiasmo do Toninho, em janeiro de 1997, tínhamos 
a ansiada notícia de que iriamos receber as verbas necessárias 
para a construção das bancadas e dos balneários, num projeto 
financiado pelo governo e DGOT. E, mais uma vez, havendo din-

heiro, tudo se resolveu muito rapidamente, pois, em julho desse 
ano, a bancada estava construída, nos balneários faltavam ape-
nas pequenos pormenores de acabamento. Ficava apenas a ilu-
minação do recinto, que também não tardou.

Foram estes, em traços gerais, os desenvolvimentos desta 
obra, que teve o empenho de todos os dirigentes e apoiantes 
do Clube e sempre teve em vista servir a todos os carapitenses. 
De entre as muitas atividades aí realizadas, onde sobressaíam os 
torneios de futebol, não poderei deixar de referir, porque este é 
o meu olhar, as 1.ªs Férias Desportivas do CCRC, que tiveram o 
apoio do Instituto da Juventude, Delegação da Guarda, Câmara 
Municipal de Aguiar da Beira e Junta de Freguesia de Carapito, 
tendo o Clube disponibilizado todas as suas instalações. Fui 
responsável pela elaboração do projeto e pela orientação das 
atividades que levaram ao Calvário, durante 12 dias, 27 crian-
ças carapitenses em gozo de férias, mas entusiasmadas pelas 
propostas apresentadas e pela novidade desta prática despor-
tiva. Desenvolveram equilíbrios e habilidades motoras com ar-
cos, bolas, cordas, raquetas, fizeram ginástica em colchões, 
iniciaram a patinagem em patins de 4 rodas, participaram em 
jogos divertidos e, no final, ainda receberam lembranças pela 
sua participação. Foram dias de felicidade que se estenderam 
pela nossa aldeia e pelas nossas gentes e, por isso, nunca dei-
xarei cair no esquecimento. 

Gravada na minha memória ficou também a cerimónia de 
homenagem que ali foi feita ao dedicado presidente do Clube, 
António Jeremias Caseiro Marques, que, em fatídica hora, vítima 
de acidente, nos deixou mais pobres. Em agosto de 2000, mui-
tos foram os carapitenses que rumaram ao Calvário, desta vez, 
para relembrar essa figura singular que serviu o nosso clube e a 
nossa terra. Coube-me a mim tecer a comunicação sobre esse 
ilustre carapitense, coube aos órgãos sociais do CCRC hom-
enageá-lo, gravando o seu nome nas instalações e no polide-
sportivo, passando, e bem, a partir desse dia a ser denominado: 
“Polivalente António Jeremias”.

A todos aqueles que têm contribuído para que nos dê muito 
gosto dizermos que somos de Carapito, o meu bem-haja!

Cerimónia de homenagem a António Jeremias em 2000.
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FILIPE PINTO É O NOVO PRESIDENTE DA CONCELHIA DO PSD
DE AGUIAR DA BEIRA
Filipe Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Carapito, 

é, desde o dia 11 de Julho, o novo presidente da conce-
lhia do Partido Social Democrata (PSD) de Aguiar da Beira.

Filipe Pinto, que encabeçou a única lista candidata, venceu 
as eleições para a comissão política concelhia com 50 votos a 
favor, um voto branco e dois nulos.

Fernando Andrade, Provedor da Santa Casa da Misericór-
dia de Aguiar da Beira e ex-presidente do Município, foi eleito 
presidente da mesa da assembleia com 43 votos a favor, sete 
brancos e três nulos.

Em declarações ao jornal Mais Aguiar da Beira, Filipe Pinto 
disse que “o principal objectivo é tentar unir o partido e ganhar 
as eleições autárquicas do próximo ano, para tentarmos fazer 
diferente da política seguida pelo executivo municipal nos últi-
mos oitos anos” e que “o PSD tem uma visão diferente para 
este concelho, tendo prioridades de primeira linha que o actual 
executivo tem deixado para segundo plano, como por exemplo: 
condições à habitação, incentivos às empresas e ao emprego, 
envolvimento dos jovens, revitalização do associativismo e a 
promoção do concelho”.

“O maior problema do concelho é a contínua perda de popu-
lação. Para combater esse problema é preciso promover o em-
prego, criando condições para a instalação de novas empresas. 
Depois, deve haver uma aposta séria no turismo, com profis-
sionais competentes, para desenvolver as ofertas turísticas já 
existentes e diversificar outras, e promover o que temos de bom, 
como a gastronomia e a natureza, por exemplo”, continuou.

Sobre a ausência de Fernando Pires nos órgãos da conce-
lhia, Filipe Pinto disse que “o engenheiro Fernando Pires está 
afastado desta estrutura porque, ele, para viver tem de tra-
balhar”. “Neste momento, não tem um cargo político remune-
rado, mas continua a ser uma possibilidade para cabeça de 
lista do partido, tal como outros. É preciso ter vontade. Neste 
momento ainda não sabemos se ele tem essa disponibilidade 
e vontade. Até Outubro o PSD terá o seu candidato à câmara 
definido. Poderá ser o Fernando Pires, o Fernando Andrade, ou 
outra pessoa, desde que a maioria dos militantes concorde e 
tenha apoios. Para se ganharem eleições é preciso ter apoios, 
ninguém ganha sozinho. O PSD, se quiser, tem muitas possi-
bilidades para cabeça de lista, tanto militantes como indepen-
dentes. Temos muita gente com valor que pode assumir esse 
lugar, mas é preciso ter vontade e querer fazer diferente do que 
tem feito o actual executivo”, adiantou.

O agora presidente da concelhia falou ainda sobre a inclusão 
de Fernando Andrade nos órgãos da secção. “O Fernando An-
drade é militante do PSD, tal como outras pessoas que até es-
tão no actual executivo. Nós, como aguiarenses, queremos o 
melhor para o concelho e o Fernando Andrade é um dos políti-
cos, se não o mais experiente, e temos muito que aprender com 
ele, assim como com o Fernando Pires”.

Filipe Pinto, que é presidente da Junta de Freguesia de 

Carapito desde 2009, já não poderá ser novamente candida-
to a presidente nas eleições de 2021. Apesar disso, disse que 
poderá “vir a integrar a lista à câmara, mas que isso vai depen-
der do candidato”. “Será ele a escolher a equipa com quem quer 
trabalhar. Neste momento sou o presidente da comissão política 
concelhia e com a restante equipa iniciámos agora um trabalho 
com o objectivo de reunir os melhores, que não terão de ser 
obrigatoriamente filiados no partido, mas que tenham vontade 
de participar e contribuir para o desenvolvimento do concelho 
num projecto político diferente”, esclareceu.

COMISSÃO POLÍTICA DE SECÇÃO
Presidente
Filipe Pinto

Vice-Presidentes
Agostinho Coelho
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Secretária
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Tiago Almeida
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LEMBRANÇAS XXIX —O Homem Máquina

A invenção da Internet e seus afins revolucionou 
a vida no mundo, auxiliando o Homem a viver melhor, na prática 
do seu dia-a-dia.

Pode dizer-se que hoje é impossível viver sem Internet, com-
putadores e telemóveis, embora não se possa prescindir do uso 
mais abrangente dos “complementares”, que também têm os 
seus inestimáveis serviços, especialmente no campo da edu-
cação, ciência, indústria, sistema económico-financeiro, etc., 
etc.

Mas refiro-me especificamente ao inovador processo edu-
cação/ensino/aprendizagem à distância, com telescola em 
casa, escola em casa, auto-aprendizagem, um auto-voluntaria-
do a todos os níveis, procurando promover o intercâmbio de 
um modo livre e amplo em professores e alunos, com troca de 
experiências entre eles, bem como da sociedade em geral. Tudo 
imposto por um coronavírus — COVID-19.

Boa altura, o isolamento físico e social, para provar como 
a Língua Portuguesa é tratada por todos nas suas novas for-
mas de vida, bem diferenciadas. O mau uso da Língua Portu-
guesa, numa ideia geral, deve-se às instituições de ensino e à 
diminuição, cada vez mais acentuada, dos hábitos de leitura. 
A máquina resolve tudo, facilita tudo e o comodismo entra em 
acção e movimento. Temos uma boa oportunidade para as 
famílias, os encarregados de educação e os chamados “vo-
luntários do saber” assumirem as responsabilidades da criativi-
dade, da inovação e não só. Até podíamos relacionar o atraso 
do poder económico/social/cultural de ontem com as facilidades 
económicas, teórico/práticas e tecnológicas de hoje.

Em Portugal, primeiro a rádio e depois a televisão, esta a par-
tir de 1955, constituíram uma mais-valia incalculável. Por outro 
lado, também há a grande possibilidade de as famílias exigirem 
e utilizarem uma maior partilha das escolas, escolas técnico-
profissionais, institutos e universidades.

Uma recente avaliação mostra-nos que 45% dos estudantes 
têm idades compreendidas entre os 20 e os 24 anos. O I.E.F.P. 
apresenta uma estimativa de 41% de jovens com o 9.º ano de 
escolaridade e o mesmo instituto dá como inscritos cerca de 
350.000 desempregados, embora o Governo apresente uma 
previsão global de 14% de desemprego e um cenário para 2021 
de 8%.

É a partir do menor país do mundo, o Vaticano, que todos 
os católicos escutam a voz do Papa. Desde o início do seu pon-
tificado, em 2013, que tem vindo a denunciar a “globalização 
da indiferença”. Ele ora sozinho na Basílica de S. Pedro pela 
Humanidade. Lembra que a Humanidade já se esqueceu de 
pestes e outras catástrofes enfrentadas, que a COVID-19 não é 
a primeira praga que a Humanidade enfrentou e que esta crise 
está a afectar todos, ricos e pobres. Na última Vigília Pascal, fez 
um pedido: “não cedam ao medo e mantenham a esperança”. 
Entretanto reconheceu que não é fácil estar confinado em casa 
e mais uma vez pediu aos católicos que abram novos horizontes 
até Deus, para, mais facilmente, vencer o isolamento.

E para terminar gostaria de lembrar que “o cão ladra e a cara-
vana passa”, com novos tempos, novos ventos, novas vontades 
e novas vidas. E, como fortes, vamos buscar ao passado a razão 
do presente. Os leitores do Caruspinus sabem porquê? Já lá vão 
muitas décadas, em Carapito, quando alguém ficava doente em 
casa, normalmente o médico vinha de Aguiar da Beira ou de 
Trancoso. E podia faltar tudo, mas o que não podia faltar era o 
lavatório, com o jarro com água e a toalha branca, em linho, para 
o médico, ao chegar, lavar as mãos e ao partir, repetir o gesto. 
Hoje temos muito melhores condições e facilidades higiénicas, 
na sequência da evolução da vida humana.

Como muito bem se diz, um homem prevenido vale por dois. 
Então ordem é ordem: lave as mãos. E assim temos meio cami-
nho andado para chegar à meta final e vencer o tal coronavírus. 
Haja paciência, porque com prevenção, sacrifícios, tratamentos, 
vacina, ajuda divina e o mundo unido, juntos venceremos.

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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TERESA BARRANHA ‘COLECCIONA’ PRÉMIOS E DISTINÇÕES LITERÁRIAS
Apesar do grande impacto da pandemia na vida de todos, 

a veia criativa de vários artistas não tem esmorecido. É o caso 
de Teresa Barranha, que ao longo dos últimos meses viu a sua 
produção literária aumentar significativamente.

No início da pandemia e diariamente começou por partilhar 
um poema seu, através do email, para vários contactos, levando 
esperança para um novo dia. Depois, surgiram as histórias ins-
piradas na “Turma dos 14 Magníficos + 2”, os alunos da Escola 
Primária de Carapito. Estes retribuíram com um desenho sobre 
os protagonistas da história, numa óptima colaboração!

Ao mesmo tempo, não deixou de participar em vários con-
cursos literários, como o que foi organizado pela Escritores 
Eleutheros, da Argentina, assinando dois textos.

Pelo meio, um dos seus poemas sobre a vida e a obra de 

Cora Coralina foi seleccionado pelo 4.º concurso da revista bra-
sileira SerEsta e publicado no suplemento da Edição 4 do 1.º 
Semestre de 2020. 

Em Sernancelhe, foi a responsável pela “Árvore da Poesia”, 
projecto pensado e elaborado para a exposição colectiva que 
aconteceu na sede daquele concelho sob o tema “Esperança”. 
Quem por lá passou pôde levar para casa os frutos daquela 
árvore, que depois de desembrulhados, tinham sabor a poesia.

Em Pinhel, participou em duas categorias dos Jogos Florais 
— prosa e poesia. O texto “O Velho Falcão” valeu-lhe o 2.º lugar 
na categoria ‘prosa’, enquanto que, com o poema “Colheita Es-
pecial”, arrecadou o 3.º lugar na categoria ‘poesia’.

Resta-nos dar-lhe os parabéns e esperar que continue a es-
palhar a beleza da sua obra pelo mundo.
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SERRA DO PISCO TEM UM NOVO BALOIÇO
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Depois do sucesso do Baloiço do Pisco, junto ao Talefe 
“Grande”, foi recentemente construído por Carapitenses um 
segundo exemplar, junto ao Talefe “Pequeno”, na zona da Ca-
beça.

O ‘Baloiço da Cabeça’, chamemos-lhe assim, passou a es-
tar disponível no final da primeira quinzena do mês de Agosto 
e já foi visitado por um grande número de pessoas.

Apesar de esta ser uma zona da Serra menos conhecida, 
principalmente por ser de mais difícil acesso, a partir daquele 

ponto é possível tem uma vista completa da aldeia de Cara-
pito, valendo bem a pena a viagem.

O acesso é possível de carro, até 50 metros do local, 
de carrinha/jipe ou a pé. As coordenadas são: 40.753636, 
-7.455250.

Alguns Carapitenses já registaram o desejo de que a Junta 
de Freguesia melhore o acesso, identifique o percurso e faça 
uma reparação do Talefe “Pequeno”, esta de muito menor di-
ficuldade que a do Talefe “Grande”. Deixamos aqui o repto.
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