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Confraria Gastronómica quer ver novos
interessados na produção de caprinos
Realizouse de 5
a 7 de Junho, a
9.ª edição da
Semana
Gastronómica
do Cabrito e da
Serra
do
Caramulo,
evento
como
sempre
organizado pela
Confraria
Gastronómica
do Cabrito e da
Serra
do
Caramulo, Freguesia do Guardão e Município de Tondela, cujos objectivos
visam promover a gastronomia serrana, o artesanato e os produtos
endógenos.
Não foram apenas os cerca de 3.000 pessoas que, durante três dias,
no pavilhão municipal do Caramulo, foram degustando, nos três
restaurantes ali em funcionamento, o cabrito serrano – que, com
outros produtos, é o que de melhor tem a serra – mas também aqueles
que, nos restaurantes aderentes do território, tiveram igualmente o
ensejo de o apreciar, entre outras iguarias da gastronomia local.
Na sessão de inauguração, marcaram presença o presidente do
município, José António de Jesus, entre outros vereadores, o
representante da assembleia municipal, Sérgio Rodrigues, o deputado
João Carlos Figueiredo, o presidente da junta de freguesia do
Guardão, António Ferreira, o presidente da direcção da confraria,
António Dias, o presidente da CEISCaramulo – Centro de
Interpretação da Serra do Caramulo, Luís Costa e o director do agrupamento de escolas de
Tondela Tomaz Ribeiro, Júlio Cabral Valente, além de vários autarcas de freguesias vizinhas
e convidados.
Pelos responsáveis da organização, foi reafirmada a ideia de que a
serra e o turismo, com a gastronomia e a hotelaria, são alavancas para
incrementar, ainda mais, o desenvolvimento do território em todas as
suas vertentes e com várias parcerias.
No sábado (dia 7) foi realizado o seminário
“Produção de caprinos, um recurso endógeno
como actividade de futuro – incentivos e apoios
à
actividade”,
que
contou
com
os
esclarecimentos preciosos dos representantes
da ADS de Tondela e da CONFAGRI,
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respectivamente, engenheiros Maria José e Fernando Gonçalves, num evento promovido
pela confraria, junta de freguesia, cooperativa Teras de Besteiros, ADS/Tondela associação
agropecuária Vale de Besteiros – organização de produtores pecuários de Tondela, junta do
Guardão e ADICES.
Os assuntos escalpelizados, contudo, não chegaram aos grandes
interessados, os produtores de caprinos, a quem eram dirigidos, os
quais primaram pela ausência, com prejuízo seu, uma vez que estava
em causa o programa de apoio e de incentivos à criação de caprinos na
Serra do Caramulo, no âmbito do quadro e apoio 2020.

TRÊS INAUGURAÇÕES
“Escola dos nossos avós”, “Oficina do burel” e “Centro
interpretativo”
No dia seguinte, foram inaugurados pelo
presidente da Câmara Municipal de Tondela e
pelo presidente da CEISCaramulo, a “Escola
dos nossos avós”, na antiga escola do Guardão,
a oficina do burel, no posto de turismo do
Caramulo e o centro de observação da natureza,
na antiga escola de Jueus, numa parceria conjunta destas instituições.
Tanto o presidente da CEISCaramulo, como presidente da câmara,
tiveram palavras de regozijo pelos novos espaços culturais e
promocionais da região, que surgem como maisvalias para o
incremento sócioeconómico do território montanhoso do concelho.

“Temos que amar esta terra e este chão”
Na inauguração do centro em Jueus, Luís Costa disse que era um
espaço que dignificava a aldeia e as pessoas da terra, com as quais
conta para acarinhar e a obra que é de todos. Tratase de um “espaço
fabuloso”, que merecia a intervenção por que passou, com disse, ao
referirse às obras de requalificação do imóvel, detentor de vistas
magníficas para o Vale de Besteiros e que vai funcionar como um
centro interpretativo não só da zona, sem esquecer a rota dos caleiros, que por ali passa, mas
também de toda a serra.
Ali já se encontram dois dos vários painéis de informação sobre a
Serra do Caramulo no exterior e, no interior, podem encontrarse
alguns materiais escolares do passado e informação sobre as rochas e
os animais e algum do património material e imaterial da serra,
podendo funcionar como um espaço polivalente de acolhimento de
escuteiros, que ali podem acampar, uma vez que não faltam instalações sanitárias e um
chuveiro, além de um posto de observação astronómica, a que é “preciso dar vida”, como
disse.

“Ponto de abrigo e de valorização do conhecimento”
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José António de Jesus, falando de uma escola encerrada e degradada,
lembrou que “é bom saber valorizar aquilo que temos” e, deste modo,
criar um projecto educativo com o agrupamento de escolas, cuja
“pedra angular” tem a ver com a sua relação “com o meio envolvente
e, em particular, com a serra e isto foi um dos factores embrionários
para chegarmos ao patamar hoje alcançado”, explicou.
Para si, ninguém deixaria de reconhecer que agora, com a oportunidade surgida e a
conjugação de esforços em termos de recursos financeiros, a recuperação que o edifício teve,
“sóbria, mas muito eficaz”, passou a ser um “ponto de abrigo e de valorização do
conhecimento”, integrando o património no âmbito da rota dos caleiros e que,
conjuntamente com outros investimentos privados existentes, “é mais um atributo de
valorização para que esta povoação e a serra no seu todo, tenham uma diferenciação muito
positiva”, enfatizou.
“Aquilo que se
pretende com este
projecto, que não se
esgota
neste
momento
nem
neste
dia,
o
objectivo é que os
alunos dos vários
anos,
os
professores,
possam
complementar,
desenvolver,
aprofundar
o
conhecimento e a
investigação e daí
resultando,
cada
vez mais, material pedagógico, que vá ficando alocado a este espaço”, como disse e
acrescentou: “o que mais desejamos é que todos saibamos tirar proveito destes recursos e
destes instrumentos”.
Quanto ao projecto, por si só, poderá não ser a forma de viragem naquilo que o município
quer para o Caramulo, “mas é um contributo que, se soubermos explorar aquilo que se vai
fazendo, nós poderemos tirar uma maior escala com maior proveito para todos e, acima de
tudo, para trazer mais gente à Serra do Caramulo, ter mais actividade económica e
consequentemente valorizar o nosso património”, concluiu.
A degustação da gastronomia, na inauguração da feira, teve uma prova confeccionada pelos
alunos da Escola Profissional de Tondela.
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