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ERGUE-TE AO SOL  

Uma atividade inesquecível na Serra do Caramulo! 

  
Um grupo de jovens Pioneiros do Agrupamento Escuteiros 

de Rio de Loba aventurou-se a sair da habitual agitação e 

turbulência da cidade de Viseu para durante dois dias 

experimentar e descobrir a magia da vida rural, que se vive nas 

tranquilas aldeias da Serra do Caramulo. 

Com a simples orientação das coordenadas da Carta 

Militar da região, o grupo de 16 jovens e 4 dirigentes, 

entusiasticamente, no fim de semana de 12 e 13 de novembro, 

deixaram-se envolver pelo espírito de aventura e vontade de sair 

ao encontro do próximo, e assim, foram completamente impelidos a subir de Barreiro de 

Besteiros até ao deslumbrante Caramulinho!  

 

Iniciámos o nosso percurso na localidade de Barreiro de Besteiros com uma Oração 

para nos guiar à autossuperação, porque logo percebemos das grandes dificuldades que nos 

esperavam. 

 

Ao longo da caminhada fomos surpreendidos por paisagens magníficas, onde as cores 

de outono refletidas nos diversos ribeiros que cruzámos, convidaram-nos a algumas reflexões, 

que, pela beleza envolvente foram ainda mais profundas e proporcionaram um maior convívio 

entre todos.  

A grande irregularidade do terreno levou à partilha das dificuldades de cada um 

(trocando as mochilas entre nós) e percebemos que a boa vontade e a determinação tudo 

supera! 

Foi também este o sentimento que encontrámos nas gentes simples e resilientes, que 

ainda hoje, permanecem e dão vida a pequeníssimas aldeias que encontrámos. (como é 

exemplo a Tojeira - Sra. do Bom Sucesso).  

 

O grande objetivo de alcançar o topo da serra, tornou-se em algo ainda mais mágico e 

enigmático. O denso nevoeiro que penteava o cume da serra, despertou a curiosidade e 

alimentou o desejo de seguir caminho. 

Não tardou a desvendarmos os grandes tesouros que a serra esconde. A paisagem, a 

simplicidade dos pastores com os seus animais, as diversas colunas de fumo que saiam de cada 

casa, os sorrisos das pessoas, o som da natureza, as confissões genuínas de quem rejubila com a 

presença de quem vem ao seu encontro, são os grandes tesouros espalhados por esta serra (algo 

bem presente em Malhapão). 

 

Jueus recebeu-nos com um início de noite fria, ventosa e envolta no típico nevoeiro que 

rapidamente nos acolhe e nos abandona sem aviso. 

Do largo da igreja deslumbra-nos uma aldeia em que o contemporâneo se mistura com 

rústico e tradicional, bem presente no casario e nas calçadas. De um lado o hotel rural e ao 

fundo a escola primária convertida em Posto de Observação da Natureza pelo Centro de 

Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo (CEISCaramulo), que confirmam a capacidade 
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de adaptação da aldeia de Jueus ao longo do tempo. Uma aldeia que viveu para os seus e que 

agora vive para os outros.  

 

Encontrámos nas instalações do CEISCaramulo o conforto para recuperar todas as 

energias despendidas durante o dia. Rapidamente instalámo-nos naquela que seria a nossa casa. 

O toque do sino da capela moveu-nos e o primeiro contacto com os habitantes foi ali 

mesmo, numa capela humilde, caracterizada pelo interior em granito. A comunhão foi total. 

Escuteiros, Sacerdote e seus Paroquianos. No final da celebração, os sorrisos de quem deu e 

recebeu, foram genuinamente distribuídos.  

 

Regressámos ao Posto de Observação da Natureza de coração cheio e de mãos cheias. 

Corações cheios de ternura e mãos cheias de lenha, que gentilmente nos ofereceram para nos 

reconfortar durante a noite gélida da serra. 

 

O recreio da antiga escola, agora Posto de Observação da Natureza, é um autêntico 

miradouro para o Vale de Besteiros. Com o nevoeiro finalmente a desaparecer, ficámos 

boquiabertos com a imensidão de luzes e estrelas que adornam todo o vale e terras de Viriato. 

Identificámos os grandes aglomerados populacionais, Campo de Besteiros, Tondela e Viseu. 

 

“Estranhamente, nessa noite, começámos a sonhar bem antes de adormecer!” 

 

Ainda as galinhas não se tinham manifestado e nós já despertávamos para mais um dia! 

Arrastados pela oportunidade de ver o “nascer do sol”, dirigimo-nos para o largo da capela. O 

silêncio fazia-se ouvir e a sensação que a vida estava a surgir mesmo ali à nossa frente, foi algo 

incrivelmente único. As aves começaram a voar em bandos, o vento acordou e o sol finalmente 

surgiu por de trás da Serra da Estrela! 

Contrariamente ao dia anterior, o sol brilhava no seu maior esplendor, dando ainda mais 

sentido ao título da nossa atividade (“Ergue-te ao Sol”). 

 

A manhã foi vivenciada entre o recreio da escola/posto de observação e antiga calçada 

rumo à fonte da aldeia.  

 

O momento chegou, os olhares voltaram-se para toda a aldeia, varrendo-a de ponta a 

ponta, tentando guardar na memória, este local onde tudo foi tão especial. Do largo da capela 

despedimo-nos do Posto de Observação da Natureza do Jueus (CEISCaramulo) e seguimos 

para o Caramulinho. 

 

“Estamos no topo do mundo” – a frase que melhor descrevia a sensação de estar no 

ponto mais alto da Serra do Caramulo. Uma vista 360° repleta de uma extraordinária beleza. 

Valeu a subida de todos os degraus! 

 

Descemos à realidade. Descemos o Caramulinho, a serra e seguimos rumo a Viseu.  

 

A atividade inesquecível na Serra do Caramulo chegou ao fim... 

 

Agradecemos de uma forma bastante calorosa ao CEISCaramulo, na pessoa do Prof. Luís 

Costa, por todo o apoio e disponibilidade demonstrada desde a fase de projeto desta atividade 

até à concretização da mesma. 

Fica a promessa de um dia voltar! 
Comunidade 29 – Unidos pela força de Nossa Senhora de Fátima 


