Somos os pioneiros do Agrupamento 1384 – São João de Lourosa, Viseu e queremos
partilhar a incrível experiência de termos feito um acantonamento no Centro de
Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo.
Foi no dia 2 de Fevereiro que
saímos da nossa sede de
escuteiros, São João de Lourosa,
rumo a Tondela. Mal chegamos ao
campo de futebol de São Marcos,
ficamos apenas com as mochilas e
a carta topográfica para
iniciarmos a nossa atividade: a
subida do Caramulo.
Ao longo da subida, que nem
sempre é fácil devido aos seus
caminhos irregulares, tivemos a
oportunidade de observar a natureza que nos rodeava e claro, a vista incrível à medida
que íamos ficando mais perto do topo.
Conseguimos finalmente chegar ao posto de vigia de Pinocas onde ficamos encantados
com a paisagem apesar do vento forte que se fazia sentir. Aproveitamos para repor
energias com o farnel que trouxemos de casa.
Depois de alguma brincadeira e de
deixarmos a mochila um bocadinho
mais leve, era hora de continuar
caminho. Traçamos a rota na nossa
carta e seguimos em direção a Jueus.
Ao longe já conseguíamos avistar a
capela, estávamos quase! Estava quase
a pôr-se o sol quando chegamos ao tão
esperado local onde iriamos pernoitar:
o Centro de Estudos e Interpretação da
Serra do Caramulo.
Ficamos encantados com as condições e
especialmente com a incrível ‘varanda’
que tínhamos cá fora, uma paisagem
sem fim.

Ficamos a
conhecer a fauna
e a flora bem
como a cultura e
tradições desta
localidade. Isto
foi possível
devido a
informação
muito completa
que está
disponível nos painéis e material didático dentro ca escola.
Tivemos a oportunidade de animar a eucaristia de sábado a tarde na capela.
Ensaiamos os cânticos e lá fomos nós para a capela fresquinha mas acolhedora. Este
foi um dos momentos altos da nossa atividade, podermos animar a eucaristia local.
Regressamos ao CEIS onde o frio que se
fazia sentir pediu que acendêssemos a
lareira enquanto preparávamos o
jantar. Foi um dia cansativo, é hora de
descansar.

No dia seguinte, seguimos para o
Caramulinho. Desta vez não havia uma
ponta de vento e estava um sol incrível!
A chegada ao topo foi sem dúvida um a
sensação inexplicável. Fizemos um
momento de reflexão e cada um, ao seu
ritmo, ficou a admirar aquela vista de
360º.
De coração e alma cheia, descemos
para regressarmos a Viseu.

Agradecemos a possibilidade e
disponibilidade de termos ficado no
CEIS, sem dúvida que esta atividade
ficará marcada em ca um de nós.
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