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EDITORIAL
Após um ano para esquecer, importa 

começar a olhar para o futuro, até porque 
as análises a 2020 foram já bastante ex-
tensivas.

Num momento em que há já várias 
vacinas aprovadas contra a Covid-19, 
sabemos que ainda irá demorar alguns 
meses até que possamos gozar nova-
mente de alguma liberdade. No entanto, 
podemos dizer que, apesar das muitas 
dúvidas quanto à sua eficácia, as vacinas 
são, de facto, a nossa melhor arma para 
podermos acabar com a pandemia.

É certo que há também muitas dúvi-
das quanto aos possíveis efeitos se-
cundários. Mas também aqui devemos 
confiar nas autoridades de saúde, no 
nosso caso, na Agência Europeia de 
Medicamentos, pois caso as vacinas não 
atingissem um determinado padrão, com 
dados que o comprovassem, não teriam 
sido aprovadas. E, claro, se foram apro-
vadas, é porque já foram testadas em 
milhares de pessoas ao longo de vários 
meses. É certo que não sabemos o que 
poderá acontecer a mais longo prazo, 
mas os estudos não terminaram com a 
aprovação das vacinas.

Outro factor de dúvida diz respeito 
à aparente rapidez com que as vacinas 
foram desenvolvidas, o que, novamente, 
não é exactamente assim, mas pode ser 
ainda mais surpreendente do que parece.

As vacinas da Moderna e da Bi-
oNTech/Pfizer usam uma tecnologia 
chamada RNA mensageiro (mRNA), que 
começou a ser estudada por uma cien-
tista húngara na década de 1980. Apesar 
das dificuldades em dar seguimento à in-
vestigação, das experiências frustradas e 
das rejeições ao seu trabalho, em 2005 
a cientista descobriu, juntamente com 
um imunologista, uma forma de criar 
um mRNA que não fosse atacado pelo 
organismo. Essa descoberta chamou a 
atenção de dois outros cientistas, que, 
mais tarde, fundaram a Moderna e a Bi-
oNTech.

Com o início da pandemia de coro-
navírus, a investigação virou-se rapida-
mente para a criação de uma vacina que 
a Moderna e a BioNTech desenvolveram 
logo em Janeiro de 2020. O resto do 
tempo foi dedicado aos testes em hu-
manos.

A tecnologia mRNA acabou por ser 
tão eficaz que, actualmente, ambas as 
empresas se encontram a desenvolver 
um grande número de outras vacinas 
completamente revolucionárias, basea-
das na mesma tecnologia, incluindo uma 
vacina contra o HIV, mas muitas outras 
contra diversos tipos de tumores e can-
cros.

O futuro é incerto, mas, em muitos 
casos, é também muito promissor e de-
vemos certamente esperar por melhores 
dias porque eles hão-de chegar.

O Director

Colaboraram nesta edição:
Álvaro Caseiro de Almeida; António Ferreira da Cruz; Cidália Batista; José Gabriel Pires, José 

Lopes Baltazar e Luciana Silva.

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

WEB: www.caruspinus.pt; http://www.facebook.com/caruspinus/

FICHA TÉCNICA:. Proprietário e Editor: Clube Cultural e Recreativo de Carapito . Sede da Redacção 
e do Editor: Rua do Calvário, N.º 10, 3570–100 Carapito . Fundador: António Francisco Caseiro 
Marques . Director: Álvaro José Caseiro de Almeida . Director-Adjunto: José Gabriel Marques Pires 
. Subdirectora: Cidália Maria Coelho Batista . Depósito Legal n.º: 156502/00 . ISSN: 2182-5130 . 
Registo ERC n.º: 126 122 . N.I.F.: 500 932 484 . Tiragem: 280 exemplares  . Valor da Assinatura 
Anual: Carapito – 7,5 €; Resto de Portugal – 10€; Resto da Europa – 15€; Fora da Europa – 20 € . 
Impressão: Briefing, Design & Publicidade, Rua P. José Augusto da Fonseca, LT 3, N.º 13, 3570–077 
Aguiar da Beira – Tel: 232687050. O estatuto editorial está publicado em www.caruspinus.pt.

NASCIMENTOS
Nasceu na Suíça, no dia 4 

de Outubro de 2020, um menino com o 
nome Luís, filho de António Pires e Mari-
ana Gouveia.

No dia 17 de Dezembro nasceu, tam-
bém na Suíça, um menino com o nome 
Valentim, filho de Rafael Pires e Cátia 
Magalhães.

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

Celebraram as Bodas de Ouro no dia 
2 de Janeiro os srs. José Joaquim Bar-
ranha Dias e Maria da Conceição Ca-
seiro.

O Caruspinus expressa os mais sin-
ceros parabéns aos dois carapitenses.
DOENTES/ACIDENTADOS

As senhoras Ana de Andrade Narci-
so, Augusta Martinho e Luísa Ferreira 

Sousa foram transportadas ao hospital 
pelo INEM. Regressaram pouco depois 
sem problemas de maior.

O sr. padre Silvério Cardoso foi ope-
rado às cataratas. Encontra-se em recu-
peração.

O sr. Casimiro Caetano teve foi 
transportado ao hospital pelo INEM.

A sra. Ana Almeida Nunes esteve 
internada no hospital de Viseu. Já se en-
contra em casa 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 no dia 21 de 
Dezembro de 2020 em 
Carapito a sra. Maria 
Idália Lopes Dias. Tinha 
84 anos.

O Caruspinus ex-
pressa as mais sentidas condolências à 
família enlutada.

Cidália Batista
SUBDIRECTORA

— As Notícias —
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Marcelo R Sousa — 68,50% [87 votos]
André Ventura — 18,11% [23 votos]
Ana Gomes — 5,51% [7 votos]
Vitorino Silva — 3,94% [5 votos]
Marisa Matias — 1,57% [2 votos]
Tiago Mayan — 1,57% [2 votos]
João Ferreira — 0,79% [1 voto]

Eleição PRESIDENCIAl 2021
OS RESULTADOS EM CARAPITO

Em branco — 2,99% [4 votos]
Nulos — 2,24% [3 votos]
Abstenção — 69,34%
— Não votaram 303 de 437 inscritos.



Pagaram Assinatura: Maria Antónia Lopes Costa (10€ + 2€); Maria das Dores Tenreiro (7,5€); Carlos Manuel Fonseca Ferreira (7,5€); António 
Joaquim Caseiro Barranha (7,5€); José Francisco Baltazar (7,5€); Fátima Alexandra Almeida (7,5€); Ana Fonseca van Leudson (15€ + 5€ oferta); 
Maria do Carmo Sousa Lopes (30€ – 2 anos); Joaquim Caseiro Garcia (20€ – 2 anos); Fernando dos Santos Garcia (20€ – 2 anos); Jorge Ca-
seiro de Jesus (10€); Maria dos Prazeres Baltazar (7,5€ + 2,5€ oferta); Maria de Lurdes Freitas (10€); Isabel Barranha Lopes (10€); António José 
Genésio (15€ + 5€ oferta); Ana Maria Genésio (15€ – 2 anos); José Artur Dias dos Santos (30€ – 2 anos); Rui Manuel Dias dos Santos (15€).
(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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Caseiro Marques publicou novo livro, 'VENI, VIDI …'
Tendo sido um dos fundadores do semanário Notícias de Vila 

Real e seu Director durante mais de vinte anos, o Dr. António 
Francisco Caseiro Marques acompanhou a vida da cidade de 
Vila Real, da região e do país, escrevendo centenas de crónicas 
e outros textos, através dos quais abordou os mais variados te-
mas.

Ao encerrar as funções de Director, entendeu, em jeito de 
memória, compilar uma centena e meia das suas crónicas e 
publicá-las em livro. Desta forma, será fácil aos leitores apreci-
arem as suas opiniões sobre as mais diversas matérias. A maior 
parte destas crónicas versa temas de natureza social/quotidiana, 
com análises por vezes cruas, numa linguagem algo agressiva, 
com o único objectivo de chamar a atenção dos seus leitores 
para a gravidade das situações objecto dos seus textos. 

Mas nem só de temas sociais/quotidianos se compõem as 
crónicas agora publicadas neste livro. Nele também se incluem 
crónicas sobre temas como a política, os incêndios, o ensino, a 
justiça, a natalidade, entre muitos outros, tal a importância que o 
autor foi dando aos problemas que lhe foram dados a observar e 
que efectivamente acompanhou ao longo dessas duas dezenas 
de anos.

Tendo desempenhado funções de autarca, quer na Assem-
bleia Municipal, quer na Câmara de Vila Real, onde foi Vereador 

Substituto do Presidente da Câmara, dedicou muita atenção ao 
exercício dos poderes autárquicos, durante o período a que res-
peitam as suas crónicas, por vezes com críticas contundentes 
à gestão camarária. Mas também as medidas ou omissões do 
Governo foram objecto de tratamento em algumas das crónicas 
agora publicadas.

O livro, com cerca de 250 páginas, foi apresentado online 
no dia 18 de Dezembro e é uma edição da Maronesa, Comu-
nicação Social, Lda., que edita o Notícias de Vila Real. VENI, 
VIDI… — XX Anos de Intervenção Política e Social é a 14.ª 
obra publicada pelo autor.

Assistiram ao evento virtual cerca de 45 pessoas, coordena-
das pelo ex-deputado José Costa Leite e por Assunção Anes 
Morais, presidente da Academia de Letras de Trás-os-Montes, 
que fez a apresentação.

Para além da leitura de alguns dos textos do livro, os vários 
intervenientes destacaram o papel singular que o autor tem de-
sempenhado nas mais diversas áreas da vida pública de Vila 
Real e também de Carapito. 

O livro está à venda nas livrarias e na sede do jornal, em Vila 
Real, mas também pode ser enviado pelo correio, pelo valor de 
15€, a que se acrescem os portes, com pedido através do tele-
fone 259 338 120 ou do email geral@noticiasdevilareal.com.



No dia 23 de Dezembro de 2020 realizou-se o 
primeiro encontro virtual de Carapitenses, através da plataforma 
de conversação em vídeo Zoom.

Desta vez participaram apenas seis carapitenses, mas foi, 
acima de tudo, o pontapé de saída para outros encontros que, 
espera-se, venham a realizar-se no futuro.

Apesar da participação reduzida, o evento durou cerca de 
uma hora e meia, sendo possível discutir os mais variados temas 
relacionados com a freguesia.

Como ficou claro para todos os participantes, esta foi uma 
experiência a repetir.

Assim, fica desde já feita uma pré-marcação para um novo 
encontro, a realizar na Páscoa, em que se espera que, desta 

vez, haja muitos mais participantes. A hora e data serão comu-
nicadas em tempo oportuno.

Carapito tem um novo percurso pedestre
Em 2018, a Câmara Municipal de Aguiar da Beira criou três 

percursos permanentes de orientação turística no concelho: o 
Percurso de Aguiar da Beira, o Percurso dos Dólmenes de Cara-
pito e a Rota do Míscaro.

Em Carapito, o percurso permanente permite percorrer três 
dos quatro dólmenes existentes na freguesia, os dólmenes I, II e 
III, e está disponível em orientedaguiar.pt.

No final do ano passado, a Câmara colocou vários painéis na 
freguesia, num projecto que pretende dar a conhecer o interior 

da aldeia através do Percurso Pedestre de Carapito.
São exemplos deste projecto um painel que assinala uma 

Casa de Balcão, no Terreiro, outro que assinala as Alminhas, 
junto ao Lugar de Santa Luzia, ou ainda outro nos tanques, onde 
está o solar da família Sá e Melo. Há também um dedicado aos 
muitos emigrantes da aldeia, espalhados um pouco por todo o 
mundo.

Para já, ficamos a aguardar por mais novidades relativamente 
a este projecto.

Os participantes no encontro, que se encontravam em Carapito, 
Munique, Vila Real e Matança.
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Primeiro Encontro Online de Carapitenses
Álvaro Caseiro de Almeida

DIRECTOR

Painel da emigração, na Rua da Carreira da Cancela. Painel da casa de balção, no Terreiro.
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Covid-19: segunda e terceira vagas afectam significativamente
o concelho de Aguiar da Beira

Depois de ter “escapado” à primeira vaga da pandemia de 
coronavírus, o concelho de Aguiar da Beira está agora a ser for-
temente afectado com centenas de casos.

O primeiro caso no concelho foi oficialmente registado no dia 
16 de Setembro, momento em que estava a começar a segunda 
vaga em Portugal. Apesar de tudo, a situação manteve-se con-
trolada até ao início de Dezembro, altura em que surgiu um surto 
com 54 infectados na Casa de Repouso Partilhar Amizade, em 
Aguiar da Beira.

Ao longo de toda a segunda vaga, que ocorreu até ao final 
do ano 2020, os números mantiveram-se na ordem das poucas 
dezenas, semanalmente, até que, com o início da terceira vaga, 
a situação passou a evoluir de forma muito negativa.

O início de 2021 trouxe surtos em mais duas instituições de 
apoio social do concelho, o Lar da Santa Casa da Misericórdia 
em Aguiar da Beira e o Centro Social e Paroquial de Dornelas, 
que, juntos, já registaram mais de 170 casos, de entre utentes e 
funcionários. Ainda assim, o mais negativo são os cerca de 40 
óbitos a lamentar até ao momento.

Apesar destes surtos, a situação tem evoluído também de 
forma muito negativa na comunidade concelhia, onde foram re-

gistados até agora algumas centenas de casos, no conjunto das 
várias freguesias. Cerca de 15% da população já foi diagnosti-
cada com o vírus.

A freguesia de Carapito é uma das que está a ser bastante 
afectada, havendo relatos de algumas dezenas de casos, que 
levaram também à necessidade de quarentena de muitos ca-
rapitenses. O presidente da junta de freguesia e a família são 
alguns dos infectados, segundo informações prestadas pelo 
próprio.

Por outro lado, a vacinação continua em todo o país, tendo 
já sido vacinadas cerca de 500 pessoas no concelho, nomea-
damente funcionários das instituições de apoio social e profis-
sionais de saúde.

Como em muitas outras situações, há registo de vários casos 
de fraude relativos à vacinação, primeiro com a venda de supos-
tas vacinas na Internet e, depois, com várias pessoas a bater às 
portas e a fazerem-se passar por profissionais de saúde que vão 
agendar a vacinação. A situação da vacinação é muito clara: ain-
da em Dezembro, foram definidos os grupos prioritários, sendo 
as pessoas vacinadas directamente pelo SNS em instalações 
próprias, e nunca ao domicílio ou noutro local.

Francisca e Mariana Caseiro junto ao Coração da Esperança, na Igreja de Carapito. Este é um projecto do CLDS 4G Aguiar no Coração.
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Entrevista com António Ferreira da Cruz
Um Carapitense emigrante no Brasil

António Ferreira da Cruz nasceu em Ca-
rapito no dia 26 de Outubro de 1944. Em 
1953 emigrou para o Brasil, tendo regressa-
do a Carapito apenas 50 anos depois. O seu 
percurso profissional foi todo ele dedicado 
ao ensino e à educação.

Nesta edição fomos conhecer um pouco melhor este 
carapitense que viveu a quase totalidade da sua vida longe 
da sua aldeia natal.

Viveu em Carapito apenas durante os primeiros oito anos 
da sua vida. Ainda assim, mais tarde documentou esse cur-
to período da sua vida num livro a que chamou “Da Casa 
da Moira à Praça Saens Pena”. Quais são as principais lem-
branças que tem desse tempo?

As minhas principais lembranças são: a casa onde eu nasci; 
a minha escola (que era uma antiga cadeia), onde aprendi a ler 
com o Prof. José Lopes Paixão; a Igreja (onde fiz a minha primeira 
comunhão); a Casa da Moira (onde ia brincar, quando os meus 
pais estavam por lá, a trabalhar); a laje do Calvário (onde vi como 
se malhava o milho, naquela época); a plantação de maçãs (que 
o meu irmão Manuel plantou e cuidava, numa propriedade do 
meu pai, chamada de Salgueiral); um engenho d’água que era 
tocado por uma junta de bois, retirando água de um poço e 
entornando em uma canalheta [aqueduto] que a levava para as 
plantações, nessa mesma propriedade); o “Jogo da Pele” (uma 
linda diversão realizada pelos adultos no Terreiro, na área central 
de Carapito); o Dia de Ramos (a festa religiosa em que todos 
levavam ramos de plantas com frutas ao pendurão, para come-
morar o que Jesus Cristo havia feito); a produção de azeite (que 
era feita por muitas pessoas em um local com pedras, azeitonas 
moídas e uma fogueira por baixo) e... muitas outras lembranças 
muito vivas, da minha querida terra natal.  

Como é que foi a adaptação à nova vida no Brasil?
Adaptação muita dura e dolorosa, porque precisávamos 

construir uma casa, para sairmos de um porão cedido por uma 

tia, onde residimos por cerca de 6 meses.
E como é que foi o seu percurso escolar?
Os meus estudos foram realizados na Cidade do Rio de Ja-

neiro: estudei o Curso Primário na Escola Chile, no bairro de 
Olaria (onde residia); fiz o Ginásio no Colégio Salesianos do Rio 
de Janeiro, localizado no bairro do Riachuelo (para chegar lá, 
acordava, todos os dias, às 4h e 30 min e pegava um trem (com-
boio) e um bonde elétrico. Ao retornar para casa, tinha que pas-
sar em uma biblioteca pública para ter acesso aos livros, que 
continham os assuntos estudados. Grandes sacrifícios, que me 
valeram a pena...

Ainda antes de ingressar na Universidade, trabalhou no 
Plano Nacional de Alfabetização elaborado por Paulo Freire, 
o mais célebre educador brasileiro. Como é que foi esse 
período da sua vida?

Era o ano de 1964. Em Janeiro, participei, juntamente, com 
a minha irmã querida Maria da Glória, de um Concurso para 
Alfabetizadores do Programa Nacional de Alfabetização — PNA, 
realizado no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, onde fomos 
aprovados.

O PNA foi idealizado pelo Prof. Paulo Freire. Convocado 
para realizar um treinamento, apresentei-me na Faculdade Na-
cional de Filosofia, localizada no bairro do Castelo, Rio de Ja-
neiro. Após o treinamento, com a presença do Prof. Paulo Freire, 
apresentei-me à Coordenação do PNA, na cidade de São João 
de Meriti, localizada na Baixada Fluminense, do antigo Estado 
do Rio de Janeiro; de lá, apresentei-me em um Centro Espírita, 
localizado no bairro de Heliópolis, no distrito de Belford Roxo, 
que, hoje, é um município independente, separado de São João 
de Meriti, onde lecionei, até que a Revolução de 1964 encer-
rou os Cursos de Alfabetização que estavam em curso. Recebi 
ordens de devolver à Coordenação o material do Ministério da 
Educação que estava em meu poder e assim fiz. Fui para casa, 
muito triste, mas convicto que esse seria o meu caminho: levar 
a luz das letras aos que delas necessitassem. 
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AFC em 1974.

Colégio Estadual Miguel Couto — instituição de ensino da rede pública onde eu exerceu o Magistério Público como Docente (1974 a 1995) e 
a Direção-Geral (1978 a 1983), e onde se localizava o Centro Regional de Educação e Cultura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

ENTREVISTA CARUSPINUS
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Depois graduou-se em Pedagogia e em Administração 

Escolar. Desde cedo percebeu que queria ser professor e 
educador?

Percebi desde o PNA. Fiz o Curso Normal, habilitando-me 
como Professor Primário. Trabalhei em escolas noturnas, gra-
duei-me em Pedagogia, com Especialização em Administração 
Escolar, na Faculdade Nacional de Filosofia (hoje, Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ).

Quantos anos, no total, é que dedicou ao ensino?
Estou desde o ano de 1964 regendo turmas. Após a minha 

graduação fiz um concurso para o Magistério Público do Estado 
do Rio de Janeiro, obtendo o primeiro lugar. Escolhi uma vaga 
no Colégio Estadual Miguel Couto, localizado em Cabo Frio, no 
Estado do Rio de Janeiro, onde lecionei por vários anos. Em 
1976 fui nomeado como Diretor desse estabelecimento e, em 
1978, fui nomeado como Diretor-Geral do Centro Regional de 
Educação e Cultura de Cabo Frio, passando a representar o 
Secretário Estadual de Educação, administrando a Educação e 
a Cultura dos Municípios de: Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, 
Araruama e Saquarema.

No ano de 1983, retornei à docência em sala de aula. Lecio-
nei no Colégio Estadual Miguel Couto, em Cabo Frio; na Facul-
dade de Filosofia, Ciência e Letras de Macaé, e, também, na 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cabo Frio e na Uni-
versidade Veiga de Almeida, em Cabo Frio.

No ano de 1985 realizei um grande sonho: fui aprovado em 
um Concurso Público para Docente da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde experimentei a 
doce sensação de estar lecionando nas mesmas salas de aula 
onde havia estudado, como aluno, em tempos passados...

Mas quando alcançou a idade para se reformar, na ver-
dade não foi isso que aconteceu, não é?

Quando me aposentei (reformei) como Professor do Estado 
do Rio de Janeiro prossegui trabalhando como docente em Cur-
sos Preparatórios para Concursos do Magistério Público, o que 
faço até hoje, com 76 anos de idade. Parece que cada vez que 
adentro uma sala de aula, recebo novas forças do BOM DEUS 
para prosseguir na missão que recebi.

Depois, também se dedicou a outro dos seus grandes 
sonhos: a Oratória. O que é que nos pode dizer sobre essa 
parte da sua vida?

Escrevi um pequeno opúsculo sobre Oratória, que irei remeter 
para o jornal, brevemente, e passei a lecionar em vários locais, 
como a Ordem dos Advogados do Brasil — Seção Cabo Frio, a 
Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército (ambas do Exército Brasileiro) e outros 
locais.

Ainda mantém alguma actividade regular actualmente?
Estou, desde 2004, lecionando, regularmente, no Curso do 

Professor Gelcimar — CPGEL, dirigido por um estimado Profes-
sor de Língua Portuguesa, na cidade de São Pedro da Aldeia, 
no Estado do Rio de Janeiro, onde preparamos professores que 
desejam submeter-se a provas para a docência no Magistério 
Público. Ao longo destes tempos, temos logrado alcançar um 
elevado número de participantes que são aprovados, o que nos 
dá grandes alegrias: afinal, deste modo, estamos fixando os do-
centes às suas terras natais, onde realizam grandes trabalhos 
pelo amor à terra e ao alunado local, evitando que professores 
não residentes ali exerçam o seu mister profissional.

Saiu de Carapito em 1953 e regressou apenas em 2003. 
A que é que se deveu tão grande período de ausência?

Muitos problemas. Carreira, família e poucos recursos finan-
ceiros. Lamentavelmente, um professor no Brasil vive uma vida 
que, às vezes, beira a miséria económica. Até quando? Não sei. 

Comemoração dos 90 anos da sua tia Alice de Jesus (nascida em Carapito), em 2015, sentada ao centro.
Na fotografia, da esquerda para a direita: a sobrinha Adriana e o marido Luiz Roberto; Guiomar (enteada da tia Alice); Maria Cecília (esposa de 
António Cruz); António Cruz; Delfim (marido da irmã Isabel); a irmã Isabel; a sobrinha Andréa e o marido José Antônio; a prima Conceição (de 
Carapito); Rita (esposa do sobrinho João); os sobrinhos Luiz Antônio e João.
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Não vislumbro grandes esperanças. Creio que a pandemia de 
Covid-19 é que poderá mudar essa concepção de desvalori-
zação, porque o futuro docente terá que se reinventar para apli-
car as novas tecnologias, que hoje até os meus netos já domi-
nam muito melhor do que eu...

O facto de ter estado ausente durante cinco décadas faz 
de si um dos melhores “avaliadores” da evolução de Cara-
pito na segunda metade do século XX. Que Carapito é que 
foi encontrar após 50 anos de ausência?

Carapito estava linda, moderna e nos caminhos de um futuro 
radiante, como vi, por todo o Portugal que percorri. Fiquei muito 
feliz, especialmente por constatar como hoje se valorizam os 
estudos na minha terra querida.

Nessa sua visita também correu Portugal de lés a lés. 
Com que ideia ficou do nosso país?

Moderno. Representativo do que foi: a NASA dos séculos 
XIV, XV e XVI, quando tornou conhecida a metade da Terra, pela 
luta, crença e trabalho das pessoas desses tempos. A História 
nos aponta como um povo que quer o melhor para o mundo.

A sua família, os seus filhos e netos, alguma vez visi-
taram Portugal ou Carapito ou conhecem alguma coisa da 
sua aldeia natal?

Alguns sobrinhos até vivem em Portugal. Meus filhos e netos 
estão se preparando para ir à nossa terra muito amada.

E como é que foi crescer e viver no Brasil, não tendo 
nascido lá?

Delfina, a minha mãe querida, havia nascido no bairro da 
Gávea, no Rio de Janeiro. Como o meu avô materno havia con-
traído uma doença grave e retornou para Carapito, levando a 
minha avó, as três filhas e um filho, assim que o meu avô fa-
leceu, a minha mãe desejou retornar para o Brasil e assim fez, 
trazendo-nos.

E que avaliação faz da evolução do Brasil nos últimos 70 
anos?

O Brasil evoluiu muito, mas precisa evoluir muito na Edu-
cação. A política realizada com as massas leva-as a serem es-
cravas desses ladravazes da coisa pública, que só pensam em 
dominar as mentes e roubar.

O país vive agora uma nova situação de extrema dificul-
dade social e política. Acha que a divisão que existe actual-
mente na sociedade tem contribuído para os resultados que 
todos temos visto da pandemia de coronavírus?

Creio que iremos mergulhar em um tempo que me lembra 
pré-1964. Haverá grandes terremotos políticos e sociais por 
aqui, graças à má política que prossegue: o povo, coitado, ele-
ge, “Este” ou “Aquele”, julgando que será a solução para os 
seus problemas e, descobre, que “Este” ou “Aquele”, é muito 
pior do que “Aquele Outro Canalha”!

Voltou a visitar Carapito desde 2003 ou pretende ainda 
visitar a aldeia novamente?

Ainda não. Pretendo retornar com os meus filhos e netos.
Que importância tem para si o Caruspinus?
Foi uma das maiores realizações que vi fazerem em nossa 

terra amada. Parabéns! Prossigam firmes!
Sente-se realizado com a vida que teve até agora?
Em grande parte, graças ao magistério, que me oportunizou 

levar um “Candeeiro da Verdade” a lugares muito escuros, assim 
mantidos por políticos canalhas!!!

Agradecemos o tempo que nos disponibilizou e deixa-
mos votos para que continue a ensinar quantos ache que 
podem beneficiar dos seus conhecimentos.

Desejo que o BOM DEUS oriente, proteja e ilumine todos os 
“Valentes Realizadores e Mantenedores do Caruspinus”.

Álvaro Caseiro de almeida

Isabel Cruz (aniversariante), Delfim Chaves, Maria Cecília e António Cruz jantam na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.
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Os autores clássicos definem a EDUCAÇÃO como: “pro-
cesso, lento e gradual, em que as velhas gerações transmitem 
às novas o património cultural da humanidade”. Bem, e, agora, 
como fica isso: as novas gerações estão educando as velhas 
gerações nas mídias atuais e futuras...

Como se pode ver, o grande problema da EDUCAÇÃO está 
localizado na estrutura social de uma sociedade que privilegia 
uns, em detrimento de muitos outros.

A meu ver, não há pessoas mais ou menos importantes, o 
que se pode constatar é que a ação dos seres humanos de-
senvolve-se em determinados contextos que devem ser valori-
zados por todos, e, especialmente, pelos educadores, porque, 
do jeito que a humanidade vai, onde “SÓ VALE QUEM É OU 
QUEM TEM”, está levando à demência coletiva: os que detêm 
o poder dominam, escravizam, matam e roubam os que estão 
no “ANDAR DE BAIXO”, e... nada acontece, ou, como diziam os 
nossos irmãos portugueses mais antigos: “Tudo continua como 
antes, no quartel de Abrantes”.

A EDUCAÇÃO só irá ser valorizada e orientará a humanidade 
a partir do dia em que o CONTEXTO dos factos for considerado 
como o definidor do que a alma humana deseja. Como exemplo 
disso, costumo fazer um breve relato, em todos os ambientes 
educacionais que administrei ou em todas as salas de aula em 
que pisei, ou piso, como docente. O que fiz, faço e farei? Vamos 
lá:

Ao iniciar qualquer trabalho educacional sempre começo pelo 
CONTEXTO EDUCACIONAL, fazendo a seguinte constatação: 
quando o funcionário da Limpeza Pública chega ao portão da 
sua casa, ou à porta do edifício onde você reside, ele, abaixo 
do BOM DEUS, é a pessoa mais importante do mundo, porque 
está retirando os vírus, as bactérias, etc., que estão no lixo e 
protegendo toda a sua família, integralmente, dessas más pos-
sibilidades de contágio. Então, neste momento, quem você con-

sidera como o ser humano mais importante da Terra? Aqueles 
que ocupam os principais lugares da esfera administrativa, legis-
lativa, legal, etc., da sua pátria, ou esse ser humano trabalhador, 
que retira todas as possibilidades de infecção da sua família?

Ao terminar de dizer estas palavras, as discussões começam 
no ambiente em que estou como educador e... todos, ao final 
de alguns minutos, chegam à mesma conclusão: o funcionário 
da LIMPEZA URBANA!

A partir dessa conclusão, começo a tentar transmitir o con-
teúdo que está no Currículo Escolar e todos percebem que o 
EDUCADOR deve ser um ser humano que incomode, positiva-
mente, aquele que está sendo educado.

Prof. antónio ferreira da Cruz

O que penso, proponho em minhas atividades docentes e executo no meu dia a dia, 
como EDUCAÇÃO

O Professor António Ferreira da Cruz foi recebido pelo Presidente 
do Brasil, na sua residência do Rio de Janeiro, no dia 25 de Novembro 
de 2018, para lhe apresentar algumas ideias e reivindicações educacio-
nais, com o objetivo de otimizar o funcionamento da Educação Básica 
no Brasil (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).

Na oportunidade, o Presidente Jair Bolsonaro recebeu das mãos do 
docente, três estudos contendo algumas sugestões para a melhoria do 
funcionamento dos Sistemas Educacionais Brasileiros (Federal, Distrital 
e Estaduais, e os Municipais).

Cruzeiro do Calvário foi substituído

A Junta de Freguesia de Carapito substituiu 
recentemente o Cruzeiro do Calvário, junto à 
Carvalha, uma vez que o original se encontrava 
partido.

O novo cruzeiro tem a mesma forma e tama-
nho que o antigo, mas é um pouco mais espesso 
e, por isso, mais resistente.O novo cruzeiro, em 2021.

O antigo cruzeiro, em 2012.



10                                  CARUSPINUS                        JANEIRO

Aguiar Natal com o Comércio Local premiou duas Carapitenses
Decorreu no concelho de Aguiar da Beira, entre 1 de Dezem-

bro e 3 de Janeiro, o concurso Aguiar Natal com o Comércio 
Local, organizado pela Câmara Municipal de Aguiar da Beira. 

O concurso teve como principais objectivos a promoção do 
comércio local e a minimização das deslocações para além dos 
limites do concelho para a realização das compras na época de 
Natal. Ao mesmo tempo, garantiu a todos os munícipes a pos-
sibilidade de ganharem 500€ sempre que efectuassem compras 
de valor igual ou superior a 20€ nos estabelecimentos aderentes.

O sorteio foi realizado no dia 6 de Janeiro, nos Paços do 
Concelho, na Câmara Municipal, e premiou 40 pessoas com 
500€ cada, valor que terá que ser gasto em qualquer um dos 
estabelecimentos aderentes até ao dia 30 de Abril de 2021.

Em Carapito foram contempladas duas pessoas, após efe-
ctuarem compras no Minimercado Ferreiro — Amélia Marques e 
Antónia Cardoso.

O concurso teve uma dotação total de 20 mil euros.

Website da Freguesia de Carapito foi actualizado
O sítio online da Freguesia de Carapito foi recentemente actu-

alizado e traz muitas novidades para todos os visitantes virtuais.
O espaço da freguesia na Internet foi inicialmente criado em 

2014 e tem vindo a sofrer alterações ao longo dos anos. Agora, 
em 2021, teve início mais uma transformação, não só estética, 
mas também de actualização de conteúdo, que se prolongará 
no tempo.

Neste espaço dedicado à freguesia pode encontrar não só 

informação geral, mas também outra específica, permitindo-
lhe conhecer um pouco mais sobre esta aldeia do concelho de 
Aguiar da Beira.

O website pode ser acedido em www.carapito-agb.pt. Visi-
te-o e fique a conhecer um pouco mais da aldeia de Carapito.

Esta é mais uma iniciativa da responsabilidade do jornal Ca-
ruspinus.



LEMBRANÇAS XXXI —Maiores e Vacinados

Dizemos que há anos tudo era diferente. Cami-
nhamos na vida com alterações e inovações constantes. Elas 
são criadas pelo Homem criativo, sempre inovador.

A cada dia que passa, sonhamos com uma vida de bem-
estar, sempre melhor. Por uma razão de lógica. Hoje tudo tem 
de ser melhor do que ontem!

Pensando e repensando, vale a pena recorrermos ao pas-
sado para melhor viver o presente e nos compenetrarmos do ser 
e do não ser para podermos escolher o melhor.

Os bisavós, avós, pais, filhos, netos e bisnetos constituem 
um fenómeno interessante e muito comum. Assenta em dois 
pilares de uma vida: o nascimento/o início e a morte/o fim. Seja, 
na vida, a prioridade do merecimento e do respeito às crianças 
e aos idosos, sempre bem presentes perante todas as circuns-
tâncias.

Quando crianças/adolescentes, queremos à fina força ser 
homens já grandes e mais velhos e, quando já idosos, cientes 
da realidade da vida, voltamos a sentir-nos como uns bebés, 
ou mesmo uns bebezinhos, desejando muitas vezes ter o colo 
doce da mãe e o aconchego do pai. Mas, na maior parte dos 
casos, eles já não existem senão na memória e no pensamento. 
Vivemos assim numa grande fantasia que a vida nos oferece: “Ai 
se eu fosse criança e soubesse o que sei hoje”!

Perante tantas certezas e incertezas, ao longo de uma vida, 
o desejo de todos é ser só e o melhor, vivendo dentro de um 
egoísmo moribundo, condenado em todo o mundo.

Temos bem presente o exemplo da Covid-19, exigindo uma 
protecção e um combate em conjunto, pois o sozinho já não 
faz parte da História. Como muito bem se diz, “Com o mal dos 
outros ninguém se governa”.

As pessoas tentam adivinhar nas máquinas calculadoras o 
fim da Covid-19  e desejam a bendita vacina salvadora do mun-
do, mas, infelizmente, tal “milagre”, apesar do esforço conjunto, 
não se vislumbra no horizonte.

No meu tempo de garoto, em Carapito, as vacinas eram coi-
sas de crianças e ficavam gravadas as cicatrizes nos braços, 
como prova comprovada. Nomes lembrados e actuais de 
vacinas são muitos, mas agora vem a Covid-19 sobrepor-se, 
parecendo que levou para o esquecimento todo o resto.

Apesar do esforço da ciência/tecnologia num processo posi-
tivo de evolução, fica a transparecer um grande contraste: tanto 
tempo para descobrir a vacina para a Covid-19 e afinal esta 
complexa inimiga morre tão facilmente com água e sabão! Fal-
tará juntar o poder e a graça de Deus e o esforço e a capacidade 
de trabalho do Homem?!

Recuo no tempo, para a década de 50, e vou até aos ra-
pazes de Carapito. Encontramos uns tantos do mesmo ano que 
iam às “sortes” — inspecção militar. Já eram todos tidos como 

maiores e vacinados e de barba rija. Só por serem do mesmo 
ano, já se sentiam mais fortes e confiantes no futuro. Já não 
eram mais meios-homens, esperando a boa “sorte” ou a má 
“sorte”: Apurado, Livre, ou Esperado. Até se dizia à boca cheia 
“Na tropa há lá quem te ensine a assoar as ventas”.

Em Carapito, para se ficar livre, muitas orações se fizeram. 
“Padrinhos e madrinhas” muitos passos deram. Até se recorria 
ao adivinho e, nas feiras e romarias, ou em Carapito, consulta-
vam-se as ciganas para lerem a “sina”, porque elas sabiam tudo 
— o passado, o presente e a previsão do futuro.

Com bons olhos de ver, as ciganas viam e liam o que estava 
nas linhas das mãos e nos traços dos dedos, revelando as boas 
e as más surpresas. Sobretudo, fazendo coincidir todas as von-
tades desejadas por cada um.

E os rapazes de Carapito, habituados a todo o tipo de traba-
lho, recebiam o resultado da inspecção com alegria e, de acordo 
com as circunstâncias da vida de cada um, festejavam a mu-
dança de vida — a sorte — fazendo correr uns bons copos de 
vinho, com músicas de realejo, concertina, cantigas ao desafio 
e uns foguetes.

Os apurados iam para os quartéis das diferentes regiões, 
deixando por vezes as moças — namoradas — “viúvas”. Esta-
vam agora meios-casados com o dever de servir a Pátria.

O soldado raso, além de outros benefícios, também aprendia 
a ler e a escrever e obtinha a carta de condução militar.

Depois de 1961, com o início da guerra colonial — Guerra 
do Ultramar — houve novas modalidades de mobilização. Com 
a ida para a guerra, subsistia a incerteza da morte ou de um 
regresso à Pátria, situação que constituiu um enorme pesadelo 
durante cerca de 13 anos.

Eu fui à inspecção militar em Coimbra, onde na altura traba-
lhava e estudava. Lembro que o ambiente da vida citadina era 
bem diferente da rural.

Aos olhos de todos, éramos iguais, do mesmo ano. Mas, ao 
contrário dos de Carapito, todos diferentes e desconhecidos. 
Os da cidade com todo o corpo muito esbranquiçado, os “meni-
nos bem”, “os brilhantinas”. Os do campo, montes e vales, os 
“parolos”, “patarecos”, com o rosto, mãos e antebraços muito 
escuros, por causa da exposição do trabalho rural.

A meu contento, o resultado foi: “livre”, por não ter a “altura”. 
Por isso fui penalizado com o pagamento obrigatório da taxa 
militar. Aos mais sábios, a célebre e ameaçadora pergunta: – 
Vais para a Faculdade? – Se fores bom aluno, só depois, se 
chumbares, vais logo.

Hoje os rapazes/raparigas não esperam a idade. Pretendem 
ser maiores e vacinados — autónomos — antes do tempo e 
ainda bem, é a evolução natural do Homem Novo. É o progresso 
em movimento.

Podemos dizer: – As crianças são mais cedo homens e os 
homens são mais tarde crianças.

Será uma realidade ?. . .

José Lopes Baltazar
COLABORADOR
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A Água da Vida Eterna — Uma ode a Carapito
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A Água da Vida Eterna é um documentário cuja 
produção teve início em 2020. Um ano certamente singular, 
mas que também ensinou alguns a olharem mais atentamente 
para o que é próximo e familiar, encontrando, nesse exercício, 
tesouros por vezes escondidos sob a poeira do cotidiano. É 
com esta proposta essencial que Álvaro Caseiro de Almeida 
brinda a audiência com uma ode à sua aldeia, Carapito, nesta 
sua nova produção.

Com imagens captadas sobretudo após as chuvas inten-
sas que caíram sobre Portugal em Dezembro de 2019, a água 
serve de mote para uma demonstração de como o seu poder 
vai muito para além de girar moinhos: nutre comunidades in-
teiras, toma parte na constituição identitária de um povo e faz 
florescer nele uma cultura de riqueza inestimável.

Carapito é retratada, assim, como uma aldeia em movi-
mento, que moldou a sua história a par das muitas águas 
que por ali brotam. Sua paisagem natural, tradições, festas 
e criações culturais assumem papel coadjuvante ao das suas 
fontes de água. Trata-se de uma geografia bastante particu-
lar, com símbolos partilhados pelos milhares de Carapitenses 
que lá vivem ou encontram-se espalhados pelo mundo. Ainda 
assim, a narrativa imagética desta aldeia Beirã cravada no 
coração de Portugal reúne o potencial de atrair todos aqueles 
que, de alguma forma, se encantam com as geografias do 

interior, que nos lembram da beleza extraordinária dos gestos 
singelos e da vivência no campo.

É, assim, uma produção com alcance universal, que nos 
convida a incluir Carapito nas nossas geografias vivenciais, 
seja através dos quase 70 minutos de documentário, seja 
através de uma visita a esta aldeia e a este povo, que nasceu 
e se desenvolveu magnificamente a partir das suas fontes de 
água.

Após uma recepção tão positiva do público — o vídeo tem 
atualmente 900 visualizações, sendo mais de 500 alcançadas 
durante a primeira semana após a estreia, a 25 de Dezembro 
de 2020, é quase certo que a história deverá ter continuação…

Título: A Água da Vida Eterna
Duração: 69 min.
Guião e Realização: Álvaro Caseiro de Almeida
Narração: Tó-Zé Paixão
Vídeo: https://youtu.be/pV6628kSSqM

Luciana Mesquita da Silva
COLABORADORA

Lugar da Serrinha, EN 330, Barracão
232 680 053 - populardaserrinha.amanhecer@gmail.com


