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onstituída em 1952, a CAPOLIB conta,
neste momento, com cerca de 1600 associados, fruto não só dos produtores de
Boticas, mas também de todos os outros
da restante área de produção. Para tal,
conta com diversas secções como a de
serviços de apoio ao meio rural, a compra
e venda dos produtos locais, a floresta, a
formação e, claro, a secção de produtos
de qualidade, onde se inclui o Agrupamento de Produtores de Carne Barrosã
e o Agrupamento de Produtores de Mel
de Barroso.
Quando falamos especificamente
da floresta, percebemos que a gestão
das zonas baldias assume novas regras, e Boticas assinou, este ano,
a maior candidatura do país para a constituição de um Agrupamento
de Baldios, que envolve 22 unidades de baldio, numa área aproximada
de 15 mil hectares. Este projeto visa uma gestão efetiva das florestas
e resulta de uma parceria entre a CAPOLIB, o município de Boticas, o
ICNF, a Forestis e os órgãos gestores de baldios. Porém, a preservação
desta ruralidade não fica por aqui, e a cooperativa avançou com “o maior
projeto de ‘cabras sapadoras’ no país”, que envolve aproximadamente
21 produtores pecuários, 3100 pequenos ruminantes e 207 hectares
de pastoreio. Paralelamente, estão também a trabalhar na Certificação
Florestal de forma a facilitar o fornecimento de madeira certificada FSC
(pinheiro) e contribuir para a gestão sustentável da floresta portuguesa.
É de frisar ainda que a cooperativa alterou, em 2017, a sua identidade
visual. Esta nova imagem pretende comunicar inovação e diferença, sem
esquecer a tradição. Tudo isto se deve à dinamização da atividade, mas
também da ligação à terra através dos seus produtos mais emblemáticos.
Falamos, claro está, da Carne Barrosã (onde a sua produção se estende
aos distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo e Vila Real); e do Mel de
Barroso (produzido nos concelhos de Boticas, Montalegre, Vila Pouca de
Aguiar, Chaves e duas freguesias do concelho de Murça). São produtos
DOP, que, à semelhança de anos anteriores, foram distinguidos com
três estrelas, no concurso “Great Taste” 2019. Para além disso, a Carne
Barrosã foi novamente galardoada com a medalha de ouro no Concurso
Nacional de Carnes Tradicionais Portuguesas com Nomes Qualificados;
e o mel arrecadou a medalha de bronze no Concurso Nacional de Méis.
Importa lembrar que, neste momento, a Loja Rural de Produtos de Montanha tem disponíveis cabazes de Natal para que a quadra natalícia que
se aproxima possa ser celebrada com a máxima tradição e requinte.
A tendência é que a procura pelos produtos locais venha a aumentar,
e Albano Álvares pretende continuar a valorizar o Interior. Para isso, é
preciso um maior apoio do Estado, o ininterrupto trabalho de parcerias
com os diversos organismos locais, sem esquecer a revitalização da
agricultura e a preservação da identidade da região.
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Preservar e desenvolver
a Agricultura e os
sabores da montanha

A Cooperativa Agrícola
de Boticas (CAPOLIB) já
completa 67 anos de
existência e sempre teve
como missão o auxílio
dos produtores agrícolas
da região. Ao longo das
décadas, a voz deste
associativismo expandiu e
não é por acaso que hoje a
sua área de influência chega
a mais de 20 municípios do
Norte de Portugal. Fomos
conhecer melhor o seu
papel, em diálogo com o seu
presidente, Albano Álvares.

