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A cama e a mesa
mais tradicionais do

Fundão

A família Couto tem aqui raízes bem profundas.
Nas suas mãos está o restaurante Hermínia,
o mais antigo da cidade; o Hotel Samasa, o
primeiro erguido no Fundão; e a Quinta das
Flores, que é provavelmente o local da região
que mais casamentos já recebeu.
O restaurante Hermínia já existia desde 1946, como Casa
Hermínia. O nome remete para a dona e cozinheira da altura, cujas
receitas fizeram deste espaço um dos mais procurados do Fundão.
Ainda hoje é assim, mesmo depois de, em 1972, o negócio ter passado para as mãos do seu filho, Carlos Couto, e sua esposa, Licínia,
que o transformaram em restaurante. Posicionado na principal
artéria da “terra da cereja”, a Avenida da Liberdade, o espaço com
capacidade para mais de 100 clientes tem como especialidades a
caldeirada de cabrito, o arroz de carqueja húmido, o polvo frito com
castanhas ou a truta de escabeche. Por esta época, é também muito
requisitado pelos apreciadores do arroz de míscaros (cogumelos
selvagens), que se deslocam ao Fundão de propósito para apreciar
a típica iguaria.
“Aprendemos as receitas e os temperos tradicionais da avó
Hermínia, com a sua ajuda, e aumentámos o espaço para servir os
clientes, que eram cada vez mais. O restaurante Hermínia é hoje o
mais antigo da nossa terra, mantendo a tradição da cozinha regional
e fidelizando amantes da boa mesa”, comenta Carlos Couto, em
entrevista à Portugal Inovador.
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Hotel Samasa: o primeiro do Fundão
Uns metros mais abaixo, na mesma avenida central do Fundão,
está o hotel Samasa. Carlos Couto foi um visionário quando,
no final da década de 1970, decidiu construir este que é
o primeiro do Fundão. Na altura, a ideia não fazia
muito sentido junto da população envolvente, pois não se falava em turismo na
Beira Baixa como atualmente.
A região, colocada entre
a Serra da Gardunha e a
Ser-

www.hotelsamasafundao.com

Carlos Couto sempre realizou casamentos por paixão. Antes
de comprar a Quinta das Flores, há 18 anos, explorou a Estalagem
da Neve e, ainda antes de ter este espaço, ocupava um salão do
Casino Fundanense que lhe era cedido para a realização destas
bodas. Estima que tenha sido o maior organizador de casamentos
na região, tendo sempre o requinte como a chave do serviço.
A Quinta das Flores é hoje um espaço de excelência para a
realização de eventos como batizados, casamentos ou jantares
de grupo, proporcionando momentos únicos ao longo das suas
duas salas, com capacidades para cerca de 500 pessoas no total,
duas cozinhas, do seu belíssimo jardim e respetivos recantos
escondidos. E se ainda não tem planos para a Passagem de Ano,
fica a sugestão. “Fazemos uma festa muito bonita de fim do ano.
Temos um transfer que traz os clientes do hotel para a quinta e
vice-versa. Oferecemos uma excelente ceia, animação e algumas
surpresas durante a noite”, explica o proprietário.
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ra da Estrela, não era tão procurada pelas atividades ao ar livre que
oferece como é hoje. Para não falar no turismo cultural e histórco,
que não oferecia as rotas pelas aldeias de xisto ou pelas aldeias
históricas portuguesas que entretranto se definiram. Ainda assim,
Carlos Couto levou a sua avante e inaugurou em 1980 aquele que
é ainda hoje o único hotel posicionado dentro da cidade do Fundão.
“O hotel era muito bom para a altura”, recorda o proprietário do
Samasa, expressão que advém dos nomes das suas filhas - Sandra,
Marta e Sara. “Hoje, o Fundão está mais atrativo e abriram outras
unidades hoteleiras. Pelo que temos vindo a requalificar e ampliar
o espaço, de forma a mantermo-nos competitivos”.
O grande trunfo do Samasa é a localização, que garante visibilidade para atrair os que estão de passagem. Depois, o ambiente
acolhedor e o atendimento quase familiar por parte dos que lá trabalham têm vindo a fidelizar os clientes. Os clientes estrangeiros, que
procuram a região para percorrer os trilhos das serras e das aldeias
também incrementaram nos últimos anos. Razão pela qual Carlos
Couto e a sua primeira filha, Sandra Couto, estão neste momento
a estudar a reformulação do conceito do hotel Samasa. A
família planeia vir a ampliar o hotel, aumentando um
pouco mais a capacidade para além dos atuais
50 quartos, mas a intenção central
passa por aumentar as áreas
comuns para diversificar a
oferta de serviços
e lazer.
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