Fomos ao encontro da presidente da Junta de Freguesia
de Carregueiros, Maria José Serra (na fotografia com Lionel
Santos, secretário do executivo), junto da qual ficámos a conhecer melhor este território. Trata-se de uma freguesia bem
próxima de Tomar, na qual residem cerca de 1500 pessoas. Se
a cidade é já sobejamente reconhecida pelo seu património e
pelo potencial turístico, importa realçar que também nesta zona
se encontram diversos pontos de interesse, ideais para completar a rota turística pelo concelho. Destaca-se, desde logo, o
famoso Aqueduto de Pegões, um dos mais célebres exemplos
existentes no país, cuja função histórica era o abastecimento
de água ao Convento de Cristo. Muito mais podemos ver em
Carregueiros, como as suas três nascentes a partir das quais
era feito esse mesmo transporte de água, os moinhos de vento,
as pontes romanas e o seu edificado religioso.
A vida desta freguesia é ainda dinamizada pela atividade
das três associações recreativas que aqui estão presentes,
uma sediada em Carregueiros e as outras duas nas localidades de Brasões e do Casal da Estrada, respetivamente.
Retomando a referência à Festa em Honra do Divino Espírito
Santo, poder-se-á considerar que este é mesmo o marco
mais importante no calendário desta comunidade. Trata-se
de uma festividade celebrada todos os anos no domingo de
Pentecostes (que, em 2019, será no dia 9 de junho), contando
com mais de 20 pares, sendo que, aqui, os tabuleiros são
adornados com flores naturais.
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Nem só da Festa dos Tabuleiros é feito o calendário de
festividades do concelho de Tomar. No próximo domingo de
Pentecostes (9 de junho), como aliás acontece anualmente, será
realizado este evento que conta com os seus próprios tabuleiros.
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No decurso deste nosso diálogo com Maria José Serra, não
ficou esquecida a realidade socio-económica do concelho. A
autarca reside em Carregueiros desde que nasceu e lembra os
tempos “em que Tomar era algo de muito grande, com muitas
empresas, muito trabalho e muito movimento”. Lamenta que
hoje se verifique um cenário bem diferente, em que tanto a sua
freguesia como o restante concelho tomarense estão a perder
jovens, e apela à necessidade de que “se fixem pessoas, algo
que só poderá acontecer com empresas e com emprego”.
Quanto ao caso específico de Carregueiros, a nossa
entrevistada diz-nos que “o objetivo da Junta é sempre dar o
melhor e fazer o melhor”, embora os recursos sejam escassos,
sublinhando também a importância do “apoio que tem sido
prestado pela Câmara Municipal”.

