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EDITORIAL
Nos últimos meses, as duas obras 

públicas que decorrem neste momento 
em Carapito tiveram vários desenvolvi-
mentos.

Na Lameira da Ribeira, no espaço 
da futura praia fluvial de Carapito, foram 
construídos vários muros que definem 
as diferentes zonas balneares, para além 
de vários trabalhos de terraplanagem. 
Até agora, tudo indica que a obra está a 
decorrer como esperado, e ainda bem.

No Dólmen I, após os trabalhos ini-
ciais de limpeza do espaço envolvente 
e do próprio dólmen, foram realizadas 
escavações arqueológicas que deixaram 
a descoberto a quase totalidade dos es-
teios e todo o maciço em betão, interior 
e exterior. Após essas escavações, um 
dos maiores esteios acabou por cair, 
tendo partido ao meio e numa das ex-
tremidades superiores, uma vez que não 
estava devidamente suportado na parte 
exterior.

Ao terem conhecimento do sucedido, 
foram vários os Carapitenses que mos-
traram grande desagrado com a situa-
ção, incluindo eu próprio, não só pela 
perda irreparável e pela qual não vale a 
pena “chorar”, mas pela aparente falta 
de planeamento para a situação. Mas, 
como disse, já aconteceu, não há nada 
que possamos fazer para voltar a recu-
perar o esteio, por isso, concentremo-
nos nos próximos passos.

É sabido que o dólmen tem grande 
importância para quase todos os cara-
pitenses. Por isso mesmo, todos esta-
mos contentes por poder ver, finalmente, 
que o monumento irá ter novamente a 
dignidade que se lhe exige. Por causa 
dessa importância e desejo em que se 
torne num forte atractor turístico, é im-
perativo que a qualidade na recuperação 
seja a prioridade número 1. Nem sempre 
é o caso e, por vezes, é preciso alcan-
çar um meio termo entre a qualidade e a 
rapidez na execução das obras. No caso 
particular do dólmen, arrisco a dizer, cer-
tamente que os carapitenses preferem 
90% de aposta na qualidade e 10% na 
rapidez. Se esperámos 30 anos pela re-
cuperação, certamente que podemos 
esperar mais alguns meses, caso seja 
preciso.

É também importante saber que há 
outras iniciativas que decorrem em pa-
ralelo, nomeadamente o projecto Eu-
ropeu que considerou o Dólmen de 
Carapito como objecto de trabalho e es-
tudo. Este projecto irá, não só, dar uma 
projecção internacional ao Dólmen, mas 
também garantir que serão produzidos 
conteúdos de qualidade e abrangência. 
Porque é isto mesmo. Para nos colocar-
mos ao mesmo nível que outros parceiros 
nacionais e internacionais, é necessário 
que se aposte na qualidade, pois é isso 
que faz sobressair um projecto das de-
mais inúmeras opções.

Até agora, tudo indica que se está a 
apostar na qualidade. Aguardemos por 
mais desenvolvimentos.           O Director
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NASCIMENTOS
Nasceu no dia 20 de Setem-

bro um menino com o nome Isac, filho 
de Manuel Paulo Sousa e Amélia Sofia 
Gonçalves.

Nasceu em França, no dia 10 de Ou-
tubro, uma menina com o nome Leonor, 
filha de Helena Sobral e Artur Cunha.

No dia 19 de Outubro nasceu em Vi-
seu uma menina com o nome Matilde, 
filha de Rita Barranha e Ricardo.

A 11 de Novembro nasceu em Ingla-
terra uma menina com o nome Mariana, 
filha de Leonor Batista e João Vintém.

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

No dia 30 de Setembro celebraram 
matrimónio Eva Pires e Hélder Tavares.

O Caruspinus deixa votos das maiores 
felicidades ao novo casal.
DOENTES/ACIDENTADOS

O sr. António Fonseca Ferreira foi 
operado às varizes. Encontra-se em re-
cuperação.

A sra. Maria de Lurdes Batista foi 
operada a uma mão.

A sra. Natália Caseiro partiu uma 
perna, tendo que ser engessada. Encon-
tra-se em casa, em recuperação.

O sr. Bruno Miguel Silva esteve inter-
nado no Hospital de Viseu devido a um 
grave acidente de viação. Encontra-se 

em recuperação.
A sra. Fátima da Cruz Assis foi ope-

rada no Hospital Universitário de Coim-
bra. Encontra-se em recuperação.

A sra. Dores Nunes teve que ser su-
turada com pontos na cabeça, no Hos-
pital de Viseu, devido a uma queda. En-
contra-se em recuperação.

O sr. José da Fonseca Pires foi ope-
rado ao apêndice. Encontra-se em recu-
peração.

O sr. António Sousa esteve internado 
no hospital de Viseu. Já se encontra em 
casa, em recuperação.

A sra. Isabel Caetano foi operada a 
um ouvido. Está em recuperação.

O sr. Rui Sobral foi submetido a uma 
operação à garganta e ao nariz. Encon-
tra-se em recuperação.

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

Faleceu em Carapito, no 
dia 14 de Outubro, o sr. Al-
berto Santos, aos 83 anos.

Faleceu no dia 24 de 
Outubro, em Carapito, o 
sr. Francisco Caseiro de 
Figueiredo. Tinha 82 anos.

No dia 18 de Novembro 
faleceu a sra. Maria Ascen-
são Gomes Duarte. Tinha 
85 anos.

Sentidas condolências 
às famílias enlutadas.

Cidália Batista
SUBDIRECTORA

― AS NOTÍCIAS ―
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O trabalho da carapitense Joanna Figueiredo na produção do 
programa da SIC Casa Feliz foi destacado pelo jornalista Hernâni 
Carvalho, que se referiu a ela nas redes sociais como um dos 
“cérebros da produção”, alguém cujo lema é a “eficácia”.

Depois de frequentar a Escola Primária de Carapito e o Agru-
pamento de Escolas de Aguiar da Beira, Joanna Figueiredo li-
cenciou-se em Comunicação Social no Instituto Politécnico de 
Viseu, em 2016. Seguiu-se uma especialização em Produção 
para Televisão e Cinema, que concluiu em 2017.

Depois de dois estágios, um no Departamento de Comu-
nicação da Plural Entertainment e outro na equipa de legen-
dagem MONSTRA, passou para a televisão. Em Agosto de 2017 
começou como estagiária de produção do programa da TVI A 
Tarde é Sua, passando depois para a produção do programa 
Desafia-te! Nunca Digas Nunca. Já em 2018 passou a fazer 
parte da produção do programa Somos Portugal.

Seguiu-se a produção do Programa da Cristina, na SIC, a 
partir de Novembro de 2018, onde trabalhou até que este ter-
minou, em Julho de 2020, após a saída da apresentadora da 
SIC para a TVI. Joanna Figueiredo manteve-se, no entanto, na 
produção do programa que o substituiu — Casa Feliz — com 
apresentação de Diana Chaves e João Baião.

Votos de sucesso neste trabalho de grande relevância na 
produção nacional.

Pagaram Assinatura: Celeste Martinho (7,5€ + 2,5€ oferta); Luís Filipe Varandas (7,5€ + 2,5€ oferta); Elisa Nunes Cardoso Gomes (15€); 
António Nunes Cardoso (15€ — 2 anos); Ana Maria Tenreiro Caseiro (45€ — 3 anos); Mercês da Cruz Caseiro (10€); Virgílio Pinto Batista (7,5€);
Maria de Fátima Cruz Assis (10€); Ana Leonor Assis Batista (15€); Francisco da Cruz Figueiredo (10€); Maria Alice de Jesus Coelho (7,5€); Maria 
Isabel Almeida Nunes Pinto (7,5€ + 2,5€ oferta); Brigitte da Silva (15€) e Salomé Caetano (7,5€ + 2,5€ oferta).
(Se regularizou a sua assinatura nos últimos meses e o seu nome não consta desta lista faça o favor de nos avisar pois foi apenas um lapso.)
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CARAPITENSES INFECTADOS COM CORONAVÍRUS
Ao longo dos últimos meses, vários Carapitenses foram já 

infectados com o coronavírus SARS-CoV-2, quer em Carapito, 
quer no resto do país e também no estrangeiro.

A situação que teve mais destaque foi a da infecção de uma 
funcionária do Centro de Dia de Carapito, em Outubro, o que 
levou à quarentena dos restantes empregados e consequente 
testagem, juntamente com os alunos da Escola Primária de Ca-
rapito e do Jardim de Infância, visto que alguns deles almoçam 
diariamente nas instalações do Centro.

Com o resultado dos testes a ser negativo em todos os con-
tactos da funcionária, que felizmente recuperou bem, o Centro 
de Dia, a escola primária e o jardim de infância voltaram ao fun-

cionamento “normal” passados alguns dias.
Apesar do período de quarentena, o Centro de Dia continuou 

a prestar os serviços habituais aos seus utentes, nomeadamente 
através de uma das funcionárias que tinha estado de férias nos 
15 dias anteriores à detecção do caso.

Vários Carapitenses já recuperaram da doença e outros 
encontravam-se ainda infectados ou em quarentena no final de 
Novembro.

O Caruspinus deixa votos de rápidas melhoras a todos os 
que ainda estão a recuperar e deseja ainda que todos os que se 
encontram em quarentena possam voltar à sua vida “normal” o 
mais brevemente possível.

TERESA BARRANHA PARTICIPOU NO PROGRAMA DA RTP ‘A NOSSA TARDE’
No dia 27 de Outubro, Teresa Barranha participou no progra-

ma da RTP A Nossa Tarde, onde surpreendeu o amigo e pintor 
viseense Herculano da Costa.

Herculano da Costa, fundador do já extinto jornal Viseu In-
formação, contou um pouco da sua história de vida e destacou 
a importância da ajuda de vários amigos, de entre eles Teresa 

Barranha, num momento difícil da sua vida.
Um gesto bonito, que mostrou que não há um tempo certo 

para ajudar. Parabéns à Teresa Barranha pela iniciativa.
O vídeo está disponível na RTP Play em ‘A Nossa Tarde’, de 

27 de Outubro, Parte 2, e também no website do jornal Carus-
pinus.

JOANNA FIGUEIREDO EM DESTAQUE NA PRODUÇÃO DE ‘CASA FELIZ’, DA SIC
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Caruspinus (C): Quem é o responsável pela fiscalização 
das obras de recuperação e restauro do Dólmen I de Cara-
pito e com que frequência é feita essa fiscalização?

Câmara Municipal (CM): A fiscalização da empreitada é 
efectuada pelos serviços técnicos da Divisão de Obras, Orde-
namento do Território, Ambiente e Desenvolvimento do Municí-
pio de Aguiar da Beira, estando a ser acompanhada com a 
periodicidade que a realização dos trabalhos o justifica, sendo 
que, nesta altura, estando a ser concretizados os trabalhos 
prévios de escavação arqueológica previstos no projecto, não 
tem havido motivo para um acompanhamento intenso.

Para além da fiscalização da empreitada pelos serviços 
municipais, está também contratualmente previsto o acom-
panhamento técnico da empreitada pela equipa responsável 
pelo projecto, nomeadamente o acompanhamento técnico das 
especialidades de arqueologia e conservação e restauro, mas 
também da concretização das soluções de engenharia previs-
tas.

Acresce a estes acompanhamentos a fiscalização da tu-
tela no âmbito das suas obrigações legais, fiscalização que, 
neste caso, é efectuada pelos técnicos da Direcção Regional 
de Cultura do Centro (DRCC).

Um exemplo da realidade especial do acompanhamento 
técnico desta empreitada e da celeridade da avaliação in sito 
das circunstâncias imprevistas que podem ocorrer numa obra 
deste tipo foi a rápida resposta dada à ocorrência da queda do 
esteio: o esteio caiu no dia 22-10-2020; no dia seguinte, 23-
10-2020, estavam reunidos no local a equipa de fiscalização 
municipal, os responsáveis do empreiteiro, incluindo toda a 
equipa técnica das áreas de arqueologia e conservação e res-
tauro e a equipa técnica da DRCC, com os técnicos das es-
pecialidades mais relevantes para a intervenção em causa, a 
saber: arqueologia, conservação e restauro e engenharia. Por 
impossibilidade de estar no dia 23, a equipa projectista esteve 
no local no dia 26-10-2020, com a fiscalização do município 
e os representantes do empreiteiro para avaliar os ajustes a 
efectuar ao projecto, considerando as orientações da tutela 
definidas na vistoria efectuada no dia 23.

No decorrer da empreitada estão ainda previstas reuniões 

semanais do empreiteiro com a fiscalização municipal ou sem-
pre que sejam necessárias, com quaisquer dos técnicos das 
diferentes entidades que se considerem relevantes.

C: Apesar da queda de um dos esteios do dólmen, as-
sumimos que, devido ao suporte deficiente com que es-
tava amparado, os restantes mantiveram o mesmo tipo de 
suporte, nalguns casos apenas em madeira e auxiliado por 
simples ferros espetados. Que medidas foram ou vão ser 
implementadas para garantir a segurança dos restantes 
esteios?

CM: O esteio em causa caiu em resultado de uma série 
de razões e não devido a qualquer suporte em que estivesse 
amparado, uma vez que, pela avaliação empírica efectuada, 
não se fez nenhuma escoragem prévia a nenhum dos esteios.

De facto, a situação existente, com a betonagem do interior 
do dólmen efectuada com a intervenção do final dos anos 80 
do século XX, motivou a noção de que as fundações dos es-
teios que permaneciam de pé teriam sido consolidadas.

A escavação arqueológica à volta dos esteios prevista no 
actual projecto, conforme determinação legal, apesar de impli-
car somente cerca de 10 cm de profundidade, juntamente com 
a chuva abundante que se verificou com as diferentes tem-
pestades identificadas a nível nacional naquele período do mês 
de Outubro, retiraram o suporte do esteio que, nesta altura es-
taria enterrado a pouco mais que 20 cm de profundidade o 
que não era, de todo, expectável, e, ao contrário do que seria 
previsível, não apresentava qualquer suporte de pedras ou de 
betão pela parte exterior.

A constatação deste facto e a queda do esteio implicou 
na necessidade de escorar os restantes esteios de forma a 
garantir que não cairiam. Foi assim efectuado o escoramento 
provisório dos restantes esteios através de escoras metálicas 
usualmente utilizadas na construção civil para suportar as car-
gas; escoras que foram fixadas em calços de madeira como é 
usual e que encostaram nos esteios protegidos também por 
tábuas de madeira para garantir que as pedras não são afecta-
das pelo encosto do metal.

Conforme foi acordado na reunião técnica alargada já des-
crita e conforme proposta já apresentada pelo empreiteiro, irá 

As várias obras que decorrem neste momento em Carapito 
seguem a bom ritmo.

Para além das duas obras principais — o Dólmen I e a Praia 
Fluvial — este Verão a Câmara Municipal construiu uma nova 
ponte em betão sobre o Rio Carapito, no Couço. A estrada foi 
também melhorada, assim como alguns muros de suporte con-
tíguos à ponte.

Na Lameira da Ribeira, as obras da futura praia fluvial de Ca-
rapito tiveram um bom avanço nos últimos dois meses, princi-
palmente na construção de vários muros, uns em pedra e outros 
em betão.

Um dos muros ladeia o leito do Rio Carapito, que passou a 

ser também bastante mais largo.
As obras de recuperação do Dólmen I, que iniciaram em Se-

tembro, tiveram entretanto um revés, após a queda de um dos 
esteios no dia 22 de Outubro, que acabou por partir de forma 
irrecuperável.

Segundo a Câmara Municipal, a queda do esteio ocorreu 
após os trabalhos de escavação arqueológica, no qual foi as-
sumido que a fundação do esteio tinha sido consolidada durante 
uma intervenção anterior, o que acabou por não se confirmar.

As respostas às questões que fizémos à Câmara Municipal 
no sentido de perceber melhor a situação são transcritas de se-
guida.
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ser efectuado um escoramento provisório dos esteios que se 
mantêm de pé que permita a continuidade dos trabalhos de 
arqueologia que se encontram a decorrer, incluindo sondagens 
pelo interior e exterior de cada esteio e a reanálise das interven-
ções a concretizar no maciço de betão do interior da câmara 
do dólmen.

C: Quão são as implicações no projecto decorrentes da 
queda e quebra do esteio?

CM: A obra de requalificação do dólmen tinha já como o-
bjectivo a reconstrução do monumento em causa, especifica-
mente a recolocação da tampa e a reconstrução de uma série 
de esteios partidos por consequência de anteriores interven-
ções. Neste contexto, a reconstrução do dólmen agora pro-
jectada teve como base a proposta de uma estrutura metálica 
que suportasse os elementos pétreos em suspensão — uma 
solução bastante inovadora. Ou seja, a empreitada em si já 
tem como objectivo a remontagem e recolocação dos esteios 
partidos, sendo que o esteio que agora se partiu somente terá 
que integrar estes trabalhos de reconstrução. Assim, apesar 
de ser necessário reponderar e, eventualmente, recalcular o 
projecto de forma a integrar mais este esteio, estes ajustes en-

quadram-se, claramente, no âmbito dos trabalhos já previstos 
nesta empreitada.

C: Qual é o calendário para as diferentes fases de re-
cuperação e requalificação do dólmen e em que ponto se 
encontram neste momento relativamente a esse mesmo 
calendário?

CM: O prazo previsto para a realização da obra é de 270 
dias; tendo sido consignada em 02-09-2020 prevê-se a sua 
conclusão em 31-05-2021.

A questão do esteio irá implicar a reponderação de algu-
mas das intervenções prévias, nomeadamente em termos de 
arqueologia, conservação e restauro e reavaliação dos apoios 
na estrutura metálica, assim como a reapreciação das propos-
tas da tutela conforme ficou acordado na reunião técnica com 
os técnicos da DRCC.

O prazo previsto para a empreitada poderá acomodar es-
tas circunstâncias imprevisíveis da obra que, de resto, eram 
expectáveis e foram consideradas na sua fixação; entretanto 
existem outros trabalhos previstos na empreitada que poderão 
ir sendo executados de forma a garantir que não ocorram atra-
sos na conclusão da obra.

Ponte sobre o Rio Carapito, no Couço. Vista das obras na futura praia fluvial de Carapito.

Vista do Dólmen I já depois da queda do esteio.



Entrevista com Luís e Ana Ferreira
Empresários

ENTREVISTA

Luís Andrade Ferreira nasceu em Carapito no dia 1 de 
Abril de 1939. Foi emigrante em Angola e na Venezuela an-
tes de se estabelecer em Carapito, onde casou com Ana 
Fonseca Ferreira, nascida em 1952, que também foi emi-
grante, em França. Nesta edição fomos ouvir a história 
destes dois ex-empresários Carapitenses.

Senhor Luís, tendo sido nascido e criado em Carapito, 
como é que foram a sua infância e juventude?

A minha infância foi muito boa. Estudei na escola primária até 
à 4.ª classe e depois andei por aí a trabalhar nas terras, na agri-
cultura, até que fui para a tropa, aos 21 anos. Assim que terminei 
a tropa vim trabalhar como carpinteiro.

Onde é que fez a tropa?
Fiz o serviço militar em Viseu e tirei a especialidade de atira-

dor em Santa Margarida. Estive lá 14 meses.
Estamos a falar de 1960. Como é que foram esses 14 

meses na tropa?
A tropa era uma vida de… olha, era quase uma vida de dita-

dura. Aquilo era muito rigoroso! A gente não podia pisar o risco 
em lado nenhum, se não era logo punido. E havia muitos dias 
que a pessoa bem reclamava para fazer o levantamento de res-
tos, mas vinham logo aqueles grandes e abafavam logo aquilo. 
Havia dias que a gente saía de lá do refeitório toda cheia de 
fome.

Se chegasse atrasado à formatura, apanhava logo castigo. E 
não era preciso muito tempo de atraso.

E depois desses 14 meses na tropa, foi para Angola.
Fui para Angola, militar na mesma. E estive lá mais de 2 anos. 

Foram 29 meses.
E quais é que eram as suas principais tarefas?
Era andar lá pelo meio do mato e em patrulhas, olha, muitas 

vezes a dormir de noite sem nada… Trazíamos um saco camu-
flado. A gente metia-se lá dentro para se agasalhar assim com 
o que lá havia. E, à noite, uns a dormir e os outros de sentinela. 
Chegada a madrugada, embora, lá íamos para o destino.

E passou por alguma situação difícil enquanto lá esteve?
Passei. Morreram ainda uns três ou quatro soldados da min-

ha companhia e um até era do meu pelotão. Andávamos por lá 
por aquelas veredas, por meio das matas, à procura para ver 
se encontrávamos os terroristas… cheios de fome… cheios de 
sede.

Tínhamos um cantil e metíamos um comprimido lá dentro, 
com a água, mas tinha que estar lá uns minutos para aquilo se 
dissolver para a água não nos fazer tão mal. Às vezes a sede era 
tanta que mergulhava o cantil e enchia logo a barriga de água e 
depois é que enchia o cantil outra vez e aí é que punha o com-
primido. A água do riacho era toda choca. Eu passei pouco bem 
por lá. Eu e os outros.

E em que regiões de Angola é que esteve?

Quando fui, estive em Carmona, no Norte, durante 12 me-
ses. A cidade ganhou esse nome em 1955 como homenagem 
ao ex-presidente da república portuguesa Óscar Carmona, e 
manteve-o até 1975, altura em que foi substituído por “Uíge”, o 
nome original.

Depois fui para um sítio chamado Portugália (agora Chitato), 
na Lunda, também no Norte, junto à fronteira com o Congo, e 
foi lá que passei o resto do tempo. Mas aí já era melhor, apesar 
de, mais tarde, também por lá ter rebentado a guerra. Mas, na 
altura, não havia terroristas, não havia nada. A gente andava à 
vontade.

E que trabalho é que fazia aí?
Aí fazia um trabalho de patrulha da zona, que era muito rica, 

por causa das minas de diamantes. As empresas portuguesas 
exploravam as minas e era preciso proteger a exploração.

Mas aí já foi melhor. Já se comia melhor, a gente já não an-
dava com o coração aos saltos, a ouvir tiros, nem nada… Mais 
tarde aquilo rebentou, mas foi muito depois de eu sair de lá, em 
1963.

O que é que se seguiu?
Depois voltei para a casa dos meus pais, à agricultura e aos 

trabalhos do dia a dia. E também trabalhei na carpintaria.
Estive cá cerca de três anos e depois regressei novamente a 

Angola, desta vez por iniciativa própria.
E em que é que foi trabalhar em Angola?
Fui para empregado de um senhor José Augusto Pacheco, 

que até era cá de Carapito. Trabalhei para ele durante três anos, 
numa fazenda onde cultivavam café. Era o encarregado do pes-
soal.

Depois estabeleci-me por minha conta, juntamente aqui com 
o Zé Sobral, numa sociedade de comércio. Trabalhámos três 
anos os dois e depois separámos a sociedade e ficámos cada 
um a trabalhar por conta própria.

Na sociedade com o Zé Sobral já tínhamos empregados. 
Dois estavam a trabalhar no comércio e um andava com o carro 
no negócio por fora e corria parte de Angola.

E quando passou a ter o seu negócio, manteve os fun-
cionários?

Tinha dois empregados, um para estar sempre no comércio 
e outro que me ajudava a carregar e a descarregar o carro. Saía 
e andava dois ou três dias por fora a comprar para trazer para ali 
para o comércio. E estive assim até que rebentou a guerra civil e 
tive que me vir embora.

E como é que foram esses dez anos?
Nunca tive problemas e gostei de lá estar. Se calhar, se não 

tivesse acontecido o que aconteceu, ainda por lá estaria. Não 
sei. Por mim continuava lá. Estava lá estabelecido, tinha lá a 
minha vida organizada…

Então, em 1974 regressou a Carapito, à casa dos seus pais.
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Publicamos apenas fotografias do senhor 
Luís por opção dos entrevistados.



Sim, regressei e estive cá mais dois anos ou dois anos e tal. 
Depois abriu a possibilidade de emigração para a Venezuela. Fui 
inscrever-me e chamaram-me para lá.

E como é que surgiu essa possibilidade de ir para a Ve-
nezuela?

Quando eu fui, já lá estavam milhares de Portugueses. Não 
sei quem foram os primeiros porque isto já foi há anos e anos. 
Uns foram puxando os outros. Mas eu fui através de um con-
trato de trabalho como emigrante. Fui fazer umas provas ali à 
Guarda. Fui com a profissão de carpinteiro. Tivemos que ir ali 
fazer umas provas no fundo de desemprego, porque a gente 
estava inscrita ali quando veio lá de fora. Davam-nos assim uma 
coisita qualquer, pouca. Às vezes vinham roupas de lá de fora, 
do estrangeiro, e abriam aqui para quem quisesse aceitar. Eu até 
aceitei algumas.

Fomos fazer uma prova à Guarda e lá disseram, “pronto, da 
nossa parte, está tudo bem. Os conhecimentos que o senhor 
aqui nos apresentou são adequados para poder emigrar com 
essa profissão”. E lá fui.

E onde é que aprendeu a profissão de carpinteiro?
Tinha trabalhado com o Chico Lopes uma data de anos. Foi 

lá que aprendi.
Eu até saí de lá por duas vezes, porque quando vinha lá de 

fora regressava para lá outra vez. Ele tinha a oficina ali onde é a 
casa do Sr. Joaquim Lopes.

Foi para a Venezuela em que ano?
Foi ali por volta de 1978 ou 1979. 
E o que é que fazia na Venezuela?
A nossa vida lá era fazer cofragens, na segunda fase de uma 

barragem que lá havia, a chamada barragem de Guri, que era a 
maior barragem que tinha a Venezuela. Até era considerada não 
sei se a segunda ou terceira maior do mundo. Passava por lá o 
Rio Caroni, que nasce perto da fronteira com o Brasil.

Eu nunca trabalhei nos sítios onde passava a água, mas tra-
balhava nas margens, a fazer cofragens para encher com máqui-
nas. Se houvesse um lesim na madeira e a água começasse a 
sair, iam lá umas máquinas injectar o cimento líquido. Injectavam 
pelas cofragens afora até tapar tudo, para quando a presa da 
barragem enchesse não esborralhar aquilo tudo.

Quando, às vezes, havia pouco serviço lá nas cofragens, 
tínhamos lá uma oficina e fazíamos mobílias para os engen-
heiros e para os grandes. Um queria uma mesa, outro queria 
dois banquinhos, porque tinham lá os miúdos deles, etc.. Mas 
o nosso forte era trabalhar em cofragens para o enchimento da 
barragem.

E como é que foi esse tempo lá na Venezuela? Gostou 
de lá estar?

Posso dizer que foi fácil? Não. Mas a gente tinha que contar, 
porque eu fui para lá para ver se ganhava dois tostões para vir 
embora e ver se tinha com o que fazer uma casa, não é. E a 
gente comia lá, olha, pagavam uma coisa pouca, por dia, e ain-
da nos descontavam a refeição do ordenado que a gente tinha.

Muitas vezes a comida nem prestava para nada e o pes-
soal nem entrava lá para os refeitórios, que eles chamavam de 
comedores. Então vinham cá para fora e atiravam pedras para 
cima das telhas. Depois partiam telhas e lá ia a polícia. Era uma 
cobertura muito grande porque trabalhávamos lá milhares de 
homens. Às vezes chegavam a dar quase um frango inteiro a 
cada pessoa, mas quando calhava eu nem o provava, porque 
não prestava.

Portanto, não foi assim tão bom, mas a gente tinha que se 
sujeitar. Estávamos num país estrangeiro e quem quisesse gan-
har algum tinha que se sujeitar a muita coisa. Mas lá se suportou 
e houve quem me pedisse para eu lá ficar, mas eu disse que 
não.

Porque é que não aceitou?
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Porque, já na altura, aquilo não era lá assim muito certo, 
porque de xis em xis anos rebentava por lá alguma coisa.

Pouco antes de eu ter chegado contou-nos um senhor que 
foi trabalhar para ao pé de nós que lhe tinham matado lá dois 
filhos numa manifestação. A manifestação não foi autorizada e 
chega a polícia, manda retirar. Não se retiraram, a polícia pegou 
nas metralhadoras e matou uns trinta e tal. E desse tal senhor 
mataram-lhe lá dois filhos, um com 18 anos e outro com 22.

Então ao fim daquele tempo eu digo assim: ‘não, não é um 
país seguro para eu aqui ficar’. Se fosse seguro, eu tinha lá fi-
cado, mas, como aquilo não era seguro, vim-me embora.

Depois de passar pelo que passei em Angola e de estar ali 
a fazer a minha vida de novo e ainda por lá acontecer-me como 
aconteceu a muitos? Decidi vir embora, porque mais valia estar 
com duas batatas esmagadas na mão e estar descansado do 
que estar lá assim.

Então vim-me embora, casei-me, e cá fizemos a nossa casa 
e aqui estamos.

Nessa altura estávamos em que ano? 
Construímos a casa em 1983 e depois arranjei também aqui o 

meu negócio, de comércio e venda de materiais de construção.
E porque é que optou por essa actividade?
A minha ideia foi agarrar-me a um negociozito. Como eu tin-

ha tido um negócio em Angola, ainda que diferente, digo assim: 
‘eu também tenho que fazer o que fazem os outros que aí estão, 
saber que compro por xis, tenho que lhe pôr alguma coisa de 
lucro e depois fazer as contas’. Fiz como fizeram todos. E foi as-
sim que eu comecei. Até este ano.

Portanto, tiveram o negócio aberto aqui em Carapito du-
rante 37 anos.

Sim, até este ano de 2020.
Alguma vez tiveram funcionários?
Não, não, nunca tivemos funcionários. Sempre trabalhámos 

só os dois no negócio.
E quem eram os seus principais clientes?
Quando comecei, todos aqui à volta, uns mais, outros 

menos, mas todos os que trabalhavam nas obras me compra-
vam material.

Para fora até tive dois clientes também bons. Tivemos mais 
do que dois, mas dois foram muito bons. Gastaram-me cá mui-
to e pagaram bem. Mesmo aqui, vendia a todos os que traba-
lhavam nas obras, porque naquele tempo não havia cá tanto 
empreiteiro como agora. Mas havia os biscateiros, que traba-

lhavam ao negro, vá, mas que precisavam de material para tra-
balhar e vinham aqui buscar.

Ou seja, na prática sempre forneceu material a todos os 
empreiteiros daqui de Carapito e a muitos outros de fora.

Sim, todos os que aqui houve me compraram material.
Onde é que eram os seus principais locais de abasteci-

mento do material? 
Fui buscar muito material a Aveiro e fui algumas vezes a 

Leiria, lá a uma cerâmica, mas depois deixei de lá ir. Fui a Man-
gualde e também comprei ali a um senhor de Lamas durante 
muitos anos. Ultimamente ia buscar ali ao Amaral dos Santos, já 
aqui mais perto.

Agora que terminou a sua actividade profissional, que 
avaliação é que faz? Sente-se realizado com a vida que teve 
até agora? Gostava de ter feito alguma coisa diferente?

Eu fiz tudo o melhor possível para que a coisa corresse bem 
para o meu lado, não é, e não prejudicar ninguém. O meu lema 
foi esse.

Ao longo destes 37 anos nunca vivemos de luxos, mas fo-
mos melhorando aos poucos. Construímos a casa, comprámos 
um empilhador, um camião e depois construímos um armazém.

Realizado, estou. Tenho a minha pensãozinha, não é muita, e 
a minha mulher também. Paguei muito para fazer os descontos, 
que houve alturas que a gente dizia assim: ‘todos os meses a 
pagar aquele dinheirão para caixas… se agora me dão alguma 
coisa, também já para lá dei muito’. E a minha vida está feita. 
Não sei os anos que cá vou andar, mas está feita.

Já fez a sua parte.
Já passei por muita coisa. Agora é descansar. Seu eu tivesse 

uma reforma boa, se calhar há muito tempo que não fazia mais 
serviço nenhum. Não foi fácil, em lugar nenhum onde estive. 
Nem todas as pessoas se aguentavam a passar muitas das coi-
sas que eu passei.

Apesar de não ter tido mundo e fundos, sempre deu pra viver.
Ana Fonseca: Quando chegou a altura de deixar de trabal-

har, o nosso filho foi o primeiro a dizer que já chegava. Já tínha-
mos feito a nossa parte. E é bem verdade.

E a senhora Ana também foi emigrante.
Fui sim, em França, quando ainda era solteira.
Até então, suponho que tenha feito um percurso seme-

lhante ao do senhor Luís, na escola e no trabalho com os 
seus pais.

Sim. Decidi emigrar também à procura de uma vida melhor. 
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Vista de materiais de construção, do armazém e da casa. Luís Ferreira noutro dos seus estaleiros de materiais.



Fui com a minha irmã Casimira e o meu cunhado Diamantino. 
Eu tinha cá a filha da minha irmã, a Cristina, que criei até aos 
três anos. Depois disso entendi que também devia procurar a 
minha vida.

A sua irmã e o seu cunhado já lá estavam há alguns anos, 
então.

Já. Já lá viviam e depois fui com eles, para casa deles. Mas 
comecei logo a trabalhar. Tive a sorte de começar logo a traba-
lhar quando lá cheguei. A miúda foi para a escola, ou seja, para 
o jardim de infância, e eu fui trabalhar.

Tive a sorte de os patrões da minha irmã terem muitos em-
pregados e terem também lugar para mim. Mas estive sempre 
clandestina, até ao último ano, quando me vim embora.

Felizmente nunca fui apanhada pela polícia, mas medo nun-
ca me faltou. Foi assim. Mas sempre trabalhei, sempre, sempre, 
sempre. Fazia a ocupação de casa, fazia a ocupação de levar e 
trazer a filha da minha irmã à escola, mas ia trabalhar todos os 
dias.

E qual era o seu trabalho?
Quer eu, quer a minha irmã, trabalhávamos na cozinha duma 

peixaria a preparar pratos. Tudo o que era ‘fino’, desde a lagos-
ta, ao salmão, ao caviar, tudo, sempre ali para aqueles franceses 
ricos.

E passou-se tudo muito bem, só que chegou uma altura em 
que a minha irmã resolveu vir, para a miúda vir aqui para a es-
cola primária, e eu entendi que também não queria ficar lá sozi-
nha. Era um país onde não tinha ninguém de família, embora eu 
tivesse sido muito bem recebida por quem me deu o trabalho. 
Mas entendi que não queria ficar sozinha, pronto, não tinha ali 
ninguém.

Em que cidade é que estavam?
Estávamos num departamento — lá é tudo por departamen-

tos — chamado 02, em Saint-Quentin, no norte da França, já a 
fazer fronteira com a Bélgica.

E quantos anos é que lá esteve?
Estive lá quatro anos. Depois vim e comecei a minha vida 

também cá. Primeiro estive meio ano com um irmão meu num 
restaurante lá em baixo, em Lisboa. Mas, quando eu fui para 
Lisboa, eu já namorava o meu marido.

Só nos conhecemos melhor quando ele regressou da Vene-
zuela e eu de França. Mas toda a gente sabe que somos da 
mesma terra e que nos conhecíamos perfeitamente. Eu nessa 
altura não tinha quaisquer intenções de casamento. Fomos 
começando a conhecer-nos, à distância, por cartas — temos 
umas 4 ou 5 cartas, porque praticamente nem telefones havia.

Estando a senhora Ana em Lisboa e o senhor Luís aqui 
em Carapito?

Sim. Era por cartas. Houve uma altura em que vim cá ver a 
minha família e houve uma aproximação e ele, claro, ele pediu-
me em casamento. Mas eu não disse que sim nem que não. 
Apenas respondi: ‘vou pensar e depois dou-te uma resposta’. 
Entretanto, comecei a pensar: ‘já tenho alguma idade e algum 
dia há-de ser, não é?’. Eu tinha 30 anos, e quando casei já tinha 
31. E, pronto, olha que em meio ano namorámos e casámos. 
Graças a Deus, estamos casados há 37 anos e cá estamos.

Casámo-nos em Viseu em 1983 e fizemos vida aqui como 
toda a gente. Começámos a construir a casa e passados dois 
anos tive o meu filho Alexandre. Nessa altura o meu marido já 
tinha bastante serviço, com muito material para entregar e para 
ir buscar e eu ajudava como podia, a tomar conta do que aqui 
estava, na venda ao cliente, registava o que vinham buscar, cui-
dava da casa e do filho e tudo o mais. Foi a minha vida aqui.

Na verdade, o negócio foi um trabalho dos dois.
Foi um trabalho dos dois, foi em conjunto. Nós não tínhamos 

nada quando nos casámos. Tudo isto foi construído pelos dois. 
Depois que nos casámos é que construímos tudo, construímos 
aquela casa lá por cima, que foi a primeira. Agora estamos aqui 
nesta, fizemos o armazém, comprámos o camião e o meu mari-
do ainda comprou uma camioneta mais pequena quando veio 
da Venezuela. Mas, depois, vendeu-a por ser muito pequena 
para o que ele queria e comprou o camião, que hoje já não te-
mos.

Mais tarde, como já não aguentávamos mais carregar e 
descarregar tanta coisa à mão, compramos um empilhador, que 
ainda hoje temos. Ele ia entregar ao cliente, ia buscar material e 
eu sempre aqui tomei conta de tudo.

Vivem aqui em Carapito, consecutivamente, desde 1983. 
Como é que têm visto a evolução da aldeia?

Muita coisa tem evoluído. Não está como estava quando a 
gente se estabeleceu aqui, é certo. Já arranjaram caminhos, es-
tradas — nada disto estava feito quando a gente para aqui veio. 
Esta estrada aqui em frente estava uma miséria, assim como 
tantas outras para Aguiar da Beira. E muitas mais coisas foram 
feitas. Mas ainda há muito por fazer! Isso nunca acaba! É evi-
dente que está bem melhor! Sem dúvida, está bem melhor!

Este ano que passou felizmente que arranjaram esta avenida 
principal de Carapito, que é por acaso a rua onde eu tenho a 
minha casa, que estava por arranjar. Arranjaram passeios, arran-
jaram tudo. Nada disto estava feito e só no ano passado é que 
foi feito, mas que já devia estar há mais de vinte anos, já. Lá para 
cima já estava tudo feito, tudo, pequenas ruelas, tudo. Só esta 
é que não era feita, mas felizmente que alguém passou e viu.

Está a falar essencialmente dos passeios?
Sim, passeios de um lado, de outro, que está bem à vista 

de toda a gente. Porque esta rua, quer queiramos, quer não, 
é uma principal rua que dá acesso a Carapito. Mas agora, sim, 
está impecável, está bem feita, está bem composta, está muito 
bem feita.

O resto também não sou ninguém para apontar o dedo a 
quem quer que seja.

Gostam de viver em Carapito?
Gostamos muito de cá viver. É a nossa terra. Sem dúvida, é a 

nossa terra, foi aqui que nascemos e que fomos criados e vive-
mos com outras pessoas, gostamos muito de toda a gente de 
Carapito. Dou-me bem com toda a gente e, pronto, vivo em boa 
harmonia com as pessoas. Só tenho bem a dizer de Carapito e 
das pessoas de Carapito.

Obrigado pelo tempo que nos disponibilizaram e que 
possam gozar esta nova etapa de descanso da melhor for-
ma possível.                                       Álvaro Caseiro de almeida
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A PANDEMIA E A MENINA DO ROSÁRIO

Não haverá pessoa nascida ou criada em Cara-
pito, que não conheça, minimamente, a história da Menina do 
Rosário.

Vamos relembrá-la em traços largos.
Corria o ano de 1878, quando se instalou um surto de peste, 

na altura designada por pneumónica, e assim ficou conhecida 
na história de Carapito.

Reza a tradição que, com autorização do proprietário, nas 
Casas Grandes, foi instalado um hospital improvisado, onde 
eram internados os infectados. Poucos se curaram. Mas a Meni-
na do Rosário lá andou, sempre à cabeceira de doentes e mori-
bundos, suavizando com as suas palavras, a sua natural doçura 
e o seu carinho, a dor e as febres que ceifaram tantas vidas.

A despensa, e principalmente as talhas do azeite que o pai 
tinha nas lojas, ressentiram-se da sua presença constante, 
acompanhada de um recipiente, que saía de lá sempre cheio. O 
pai apercebeu-se, verberou o seu comportamento, mas, afinal, 
sem razão, pois, milagrosamente, segundo reza a tradição, as 
talhas continuavam sempre cheias. 

Em consequência da doença que também a atingiu, veio a 
falecer com apenas 36 anos de idade.

Reza a tradição que foi enterrada no único espaço que e-
xistia livre no cemitério, à entrada e em posição desalinhada em 
relação às demais sepulturas.

O seu exemplo de caridade e doação aos outros foi admira-
do por todos os carapitenses, que lhe ficaram agradecidos pelo 
seu serviço em prol dos demais.

Mais tarde, ainda segundo a tradição, quando a sua campa 
foi aberta, o corpo encontrava-se intacto e incorrupto. 

Logo se espalhou a notícia e o facto foi interpretado como 

sinal de santidade da Menina do Rosário, que assim ficou co-
nhecida para sempre, vindo mesmo a ser imortalizada no hino 
de Carapito.

A devoção à Menina do Rosário espalhou-se ainda mais. Os 
peregrinos afluíram com mais frequência. A Igreja desvalorizou 
o fenómeno. Mas, a sua fama de santa perdurou até aos dias 
de hoje. 

Durante a sua vida, deslocava-se com frequência ao con-
vento de Freixinho, levada, a cavalo, pelo seu irmão Francisco 
de Albuquerque Paixão, onde passava largas temporadas. Ali 
terá adquirido o carisma místico que informava a sua conduta. 

A devoção à Menina do Rosário está bem presente na vida 
dos mais idosos. Ainda, recentemente, havia quem realizasse 
novenas em honra da Menina do Rosário. Há muitas pessoas 
que a ela recorrem, em horas de aflição.   

Recordam-se as novenas rezadas durante a guerra colonial, 
entre 1960 e 1974, para que os militares oriundos de Carapito 
regressassem sãos e salvos. E, na verdade, das dezenas que 
combateram nas colónias, nenhum morreu. Ao que se sabe, ap-
enas Joaquim Andrade Narciso, falecido há pouco tempo, ficou 
ligeiramente ferido.

Nestes tempos de pandemia, será bom lembramos e seguir-
mos o exemplo desta carapitense. E porque não reflectirmos 
sobre a sua vida e darmo-nos conta de que, em Carapito, ainda 
ninguém morreu. 

Não se trata de ressuscitar o culto à Menina do Rosário. Mas 
que devemos seguir o seu exemplo, não há dúvidas. E que Cara-
pito tem sido protegido das consequências das muitas pragas 
e guerras que se sucederam na última centena e meia de anos, 
também é uma realidade.

Em 2028, celebra-se o 150º aniversário da sua morte. Não 
seria boa ideia, Carapito celebrar essa efeméride, com uma 
homenagem significativa e apropriada?

A. F. Caseiro Marques
FUNDADOR

BIOGRAFIA
A Menina do Rosário, de seu nome completo, Maria do 

Rosário da Conceição e Albuquerque, nasceu em 29 de Junho 
de 1842. Foi baptizada em 2 de Julho do mesmo ano e faleceu 
em 30 de Julho de 1878.

Era filha de José Lopes dos Santos Albuquerque, natural de 
Carapito e de Clara Maria da Conceição, natural de Vila Chã. 
Seus avós paternos foram: José Lopes dos Santos Figueiredo 
e Ana Felícia d’Albuquerque, naturais de Carapito. Os avós 
maternos foram: António Almeida Cardoso e Maria Figueiredo 
Gomes, naturais de Vila Chã.

Ficou órfã de mãe, com apenas um ano de idade, tendo 
sido criada por uma tia, Maria Emília dos Santos Albuquerque, 
irmã de seu pai.

Seu pai veio a falecer com a idade de 81 anos, em 1899.
O avô, José Lopes dos Santos Figueiredo, ficou na história 

conhecido por “Mestre Zé”, em virtude de dar aulas nos baixos 
da casa da família. Esta casa pertence hoje à sua descendente 

Helena Tenreiro, situada na Rua das Fontainhas.
Ainda hoje, a loja situada do lado norte é conhecida por 

“sala da aula”.
Curiosidades da época: em 1892, veio para Carapito, o 

abade António de Mello e Sá. Veio substituir o abade António 
Homem Cardoso de Almeida, que era natural de Infias e que 
ficou conhecido por “Padre Carroicho”. Este, por sua vez, viera  
substituir o Padre Manuel de Gouvêa Novaes de Carvalho, em 
1879, tendo falecido em 15 de Novembro de 1892, com 62 
anos de idade. O “Padre Carroicho” foi  sepultado à frente da 
igreja, sob laje de granito, segundo o seu desejo, para ser pisa-
do por quem entra na igreja, e assim, ser lembrado como e-
xemplo de humildade. Foi um grande benemérito da paróquia. 
Até há poucos anos atrás ainda se mantinha a tradição de pa-
rar o féretro, à entrada da igreja, quando se realizavam funerais, 
para rezar pela sua alma.



LEMBRANÇAS XXX —Reflexões

Há sempre muitos assuntos, mas cada dia que 
passa há sempre mais um novo. E a vida apresen-

ta-se de tal forma confusa que nem sei bem por onde começar 
a falar.

O mundo inteiro está muito assustado e o que as pessoas 
mais temem é morrer a qualquer momento. Mas todos, de uma 
maneira ou de outra, atacam e voltam a atacar, numa luta sem 
tréguas, a já célebre Covid-19. Já são milhões e milhões de mor-
tos e infectados que infelizmente enlutam todos os países do 
mundo.

E como se não bastassem as evoluções negativas, como, 
por exemplo, as alterações climáticas, os fogos, as guerras, 
os deslocados, os e/i/migrantes, as doenças várias, a mortali-
dade infantil, as crises sociais (diferenças), os confinamentos, 
etc., etc., etc. Aparece agora a medonha e desestabilizadora do 
mundo doença Covid-19, impondo novas regras de comporta-
mento de subsistência para toda a humanidade.

Numa breve reflexão, verifica-se que têm de se criar muitas 
inovações que nos esperam na vida futura. Por conseguinte, 
cada um conscientemente deve responsabilizar-se por saber 
estar à altura de abraçar e enfrentar a nova normalidade de vida.

Estamos sempre a aprender e a compreender melhor o pas-
sado, confrontando-o com o presente. Vou tentar numa síntese, 
como segue:

• Saudações. A presente crise sanitária está a provocar 
grandes transformações na sociedade, com práticas e procedi-
mentos tradicionais e outras de novo modelo. Seja o não ao 
aperto de mão, beijos, abraços, etc., etc., etc.; ou o sim à vénia 
de cabeça, inclinação do corpo, a mão aberta e braço direito 
levantado, as duas mãos juntas levantadas, pé com pé, cotovelo 
com cotovelo, punho com punho, descobrir a cabeça tirando o 
chapéu, boina ou boné, acenos gestuais, acenando com lenço 
branco, levantando o dedo polegar. E ainda a continência militar/
policial, salva de 21 tiros, o pronunciamento em voz — bom dia, 
boa tarde, boa noite, tchau, olá, adeus, etc., etc., etc.

• Ensino. Uma grande parte das crianças dos 3 aos 10 anos, 
com acesso a dispositivos electrónicos, como: televisão, video-
jogos, tablets, smartphones e outros. Foram avaliados, tendo-se 
verificado um impacto negativo pelo excessivo tempo em uso 
recomendado pela OMS. Mas sem prejuízo do “teletrabalho”. 
Cabe aos pais/encarregados de educação o controlo das crian-
ças, porque dentro dos condicionalismos bem conhecidos, as 
crianças estão mais tempo em casa, para acederem ao “Estudo 
em Casa” e passatempos, apesar de o confinamento reflectir 
algumas desvantagens. Por outro lado, verificam-se vantagens 
significativas, tendo em conta o uso da televisão, telefone e in-
ternet, alternativas que constituem uma boa tábua de salvação 
para o ensino/aprendizagem previamente programado, o ensino 
digital. De notar que o fecho das escolas públicas/privadas afe-
ctou mais de 2 milhões de alunos, desde a Pré-Escolar ao En-
sino Superior, não falando nas zonas rurais, onde, por vezes, 
nem sequer há apoio da internet. No entanto, espera-se sempre 
uma melhor cobertura nos diversos níveis de ensino.

• Idosos. Como todos sabemos, o valor da família é uma 
grande riqueza. Nestes momentos, os mais afectados são os 
idosos, que, para além do isolamento físico das suas famílias 
e amigos, nem sabem trabalhar com as novas tecnologias. De 

acordo com o INE, os sozinhos em casa, em Portugal, são mais 
de um milhão, sendo metade com mais de 65/70 anos. E o pior 
ainda é que, como têm a noção de que não vão viver por muito 
tempo, não querem a prisão domiciliária. E, como também não 
sentem a pele e o calor do amor de alguém, vivem com ansie-
dade, angustiados e muitos somente à espera da morte. Se-
gundo cálculos, mais de 100 mil idosos vivem em lares, muitos 
deles ilegais.

• Desemprego. Aumenta a todo o momento. E como será 
no futuro, depois do lay-off, sem a protecção ao não despedi-
mento, com a agricultura, o comércio e a indústria a atravessa-
rem a maior crise de sempre? Há ajudas e promessas de apoios, 
que atenuam, mas não solucionam. O grande dilema recai nos 
jovens e recém-formados, que enfrentam o mercado de tra-
balho, sem encontrar a melhor solução. A França, a esperança 
de muitos portugueses, já avisou: “Supressão momentânea de 
mais de 800 mil postos de trabalho…”.

• Emigração. Portugal tem mais de 5 milhões de portugueses 
espalhados pelo mundo, a engrandecer Portugal. Primeiramente 
a ida para o Brasil. Eram jovens e homens sem recursos e sem 
escolaridade. Saíam mais do Norte, atraídos por conhecidos, 
amigos, parentes, padrinhos, ou numa aventura esperada de 
sucesso. Trabalhar para viver melhor. As mulheres ficavam a e-
xercer actividades tradicionais na agricultura e também a cuidar 
dos filhos. Lembrar aqui que também incluímos Carapitenses 
“Brasileiros” e “Angolanos”, bem como a ida principalmente para 
Lisboa e outros pontos do país. Mais tarde, na década de 1960, 
rumam para França, Suíça, etc., etc., etc. E é com o devido 
respeito que lembro e presto a minha vénia à memória da minha 
tia, da parte da mãe — “A Tia Conceição”. Eu posso enquadrá-
la como uma aventureira, tendo ido para o Rio de Janeiro — 
Brasil, naturalmente seduzida por melhores dias de vida e, por 
outro lado, para fugir ao rigor de sacrifícios de vida, na altura, em 
Carapito. Segundo ela, por circunstâncias da vida, não estava 
preparada para ser uma “Brasileira” e retornou às origens — 
Carapito. Eu na altura frequentava a Escola Primária em Cara-
pito e convivia com ela, tendo aprendido muitas coisas que mal 
eu pensava serem proveitosas no futuro da vida. Ela relatava, 
vezes sem conta, as peripécias de dama de companhia e da 
vida no novo mundo — Rio de Janeiro. Sempre viveu solteira 
na sua casa. Com um comportamento exemplar, a sua grande 
preocupação era dar “lições”. Tomando como exemplo a luta de 
vida sozinha, mantinha uma convivência com a humildade, res-
peito e harmonia. Cultivando as suas terras e com um espírito de 
entreajuda. Realmente não era uma “Brasileira”, feita à pressa, 
com “sotaque brasileiro”, ou de sapatos de “salto alto”. Isso não. 
Mas o mais interessante, e que vale a pena mencionar, era o de 
sempre possuir uma cabra. Parecia uma companhia de inigua-
lável estimação, facto que eu e as outras pessoas admirávamos. 
Ser sozinha e viver tão feliz com uma cabra, coisa espantosa e 
inacreditável, de bradar aos céus.

E hoje pergunto-me: afinal, espalhar amor e estima pelas 
pessoas e também pelos animais e coisas é uma prova iden-
tificativa dos Carapitenses? Na verdade, isto só pode ser uma 
bênção de Deus. Parabéns Carapito!

Mesmo estando perante todas as imposições da Covid-19, 
atrevo-me a dizer aos senhores leitores do Caruspinus: a luta a 
travar é grande, mas a vontade de todos vencermos não pode 
ter limites, porque, na verdade, os Carapitenses conhecem mui-
to bem o velho ditado “Dos fracos não reza a história.”

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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