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REPORTAGEM

V
ive no lugar onde nasceu e
viu nascer nove rebentos, em
Chãs de Baixo, Carapinhei-

ra. É um casal típico português do
meio rural e do seu tempo. António
Domingos Claro, 85 anos, e Irene
de Sousa Góis, 80 anos, criaram no-
ve filhos ao sabor do suor e das di-
ficuldades que eram transversais à
maioria das famílias numerosas.

António era pedreiro e Irene cui-
dava da casa e do campo. “Quando
chegava do trabalho ainda tratava da
agricultura”, ressalva o octogenário.
“Criai-vos e multiplicai-vos!”. O ca-
sal montemorense levou a peito o
conselho bíblico. Porém, não teve a
fortuna de ser obsequiado com mi-
lagres de multiplicação da comida.
Por isso, os filhos tiveram que dei-
tar mãos à obra ainda eram crian-
ças. “A maioria começou a trabalhar
quando concluiu a 4.ª classe (actual
1.º ciclo).

O primeiro dinheiro que o mais
velho ganhou nas obras, tinha ele
11 anos, investiu-o na compra de pa-
no para dois pares de calças”, lem-
bra António Claro. Não obstante a
austeridade do passado, que se re-
plica no presente sob outras formas,
António Claro garante: “se me ca-
sasse hoje, ia querer outra vez nove
filhos”. Nas mesmas circunstâncias?
“Sim”, responde.

Quatro gerações

António explica como seria. “Os

meus filhos comiam aquilo que lhes
dávamos. As crianças e os jovens de
hoje estão mal habituados - só que-
rem batatas fritas, bolos, gulosei-
mas, telemóveis... Nós dávamos-
-lhes uma batata cozida com pele
e eles ficavam todos contentes... Dá-
vamos-lhes aquilo que tínhamos,

e hoje seria igual”. Os filhos de An-
tónio e Irene traçaram outros pla-
nos para a sua família.

Três dos nove irmãos têm um
único descendente e os outros seis
têm um casal. Um deles não tem fi-
lhos. 

O mais velho dos descendentes

do casal octogenário tem 62 anos e
o mais novo 43, quatro são do sexo
feminino e cinco do masculino. O
neto mais velho soma 34 anos e o
mais novo 18. Os bisnetos já são
três, com 12, 11 e 3 anos. Segundo
o bisavô, não são raros convívios fa-
miliares, ao longo do ano.

◗ Textos de Jot’ Alves

MONTEMOR-O-VELHO  Casal à moda antiga orgulha-se da “ninhada”

“Hoje voltaria a ter nove filhos”
Criada com sangue, suor e lágrimas, a prole de António Claro e Irene Góis é grande. As dificuldades do passado levaram os
descendentes a planearem um futuro menos populoso.

ENTRE 1991 E 2001, o concelho de Mon-
temor-o-Velho perdeu 897 residentes, pas-
sando de 26.375 para 25.478. Esta varia-
ção demográfica encontra-se na senda que
conduz à tendência nacional, e que não
se limita à relação entre a taxa de natali-
dade e a taxa de mortalidade. As migra-
ções internas, dos meios pequenos e ru-
rais para as grandes e populosas áreas me-
tropolitanas, justificam a desertificação de
algumas zonas do país.

A edilidade montemorense acredita,
no entanto, que a tendência está a inver-
ter-se, esperando que os próximos censos
(em 2011) confirmem as expectativas. O
presidente da câmara, Luís Leal, baseia-se

nos novos loteamentos construídos, em
construção e licenciados nos últimos cin-
co anos, em Pereira, Meãs, Carapinheira,
eixo Santo Varão/Formoselha e na vila de
Montemor.

Luís Leal sustenta que o concelho está
a crescer a uma taxa de dois ou três por
cento acima da média nacional. “Creio que
chegaremos a 2011 muito próximos dos
26.500 habitantes”, avança. A fixação de
mais residentes explica-se com a “estraté-
gia de fixação de novas empresas no
concelho e com uma política ambiental e
paisagística que proporciona qualidade de
vida aos residentes”, sublinha.

Montemor é um concelho predomi-

nantemente rural e agrícola. Não obstan-
te, dada a sua proximidade a Coimbra, al-
gumas das populações fronteiriças estão
a transformar-se em “dormitórios” da ca-
pital do distrito. Porém, Luís Leal asseve-
ra que a autarquia tem uma política de in-
tegração para os novos residentes, que pas-
sa, essencialmente, pela criação de novos
postos de trabalho.

Naquele sentido foram construídas in-
fra-estruturas, em Montemor e em Ara-
zede, para a fixação de empresas. E apos-
ta-se, por outro lado, nas actividades cul-
turais e desportivas e nos equipamentos
sociais. “Estamos condenados a ser pro-
curados para novas residências. O que te-

mos que fazer é que os novos residentes
venham a encontrar emprego neste terri-
tório, para uma melhor integração e cria-
ção de massa crítica”, defende o autarca.

Nos últimos cinco anos foram cons-
truídos 800 novos fogos em Pereira, 300
em Montemor, 200 em Santo Varão e For-
moselha e 100 na Carapinheira. Pereira
aumentou a sua capacidade habitacional
para 2.100 pessoas. 

O desafio do crescimento demográfi-
co do concelho reside em adoptar um mo-
delo de desenvolvimento sustentado. Luís
Leal garante que é esse o itinerário que a
equipa que lidera está a trilhar, desde há
sete anos.

Expectativas de crescimento

EXPLICAÇÃO
SUBTERRÂNEA

Demonstrando
um invulgar senti-

do de humor e viva-
cidade, António

Claro tem uma ex-
plicação original

para a diminuição
da população com a
sua marca genética:
“os meus filhos es-
colheram ter famí-
lias pequenas por-

que aprenderam
com os ratos...”.

Afinal que relação
têm os roedores

com a demografia
humana? “Quando
semiávamos milho,
encontrávamos ni-

nhadas de ratos
com 10 ou 12 crias;
hoje, encontram-se
ninhadas com dois,
três, quatro, no má-
ximo (risos)...”. An-
tónio Claro conclui

revelando outra
parte que tornou

possível criar uma
novena de filhos:

“eles ajudavam no
campo, quando

chegavam da esco-
la, enquanto os dos

outros iam para o
café ou para a brin-

cadeira”.

ANTÓNIO DOMINGOS CLARO e Irene de Sousa Góis criaram nove filhos, apesar das dificuldades
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