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Portalegre quer fazer parte da Naturtejo
A Câmara de Portalegre pretende aderir à Naturtejo, empresa intermunicipal
de promoção turística sedeada em Castelo Branco, revelou ontem, à agência
Lusa, Mata Cáceres, presidente da autarquia.
"Fizemos um pedido de adesão e aguardamos uma resposta", referiu o
autarca, à margem da cerimónia de entrega do Prémio Geoconservação
2007, realizada em Castelo Branco. A distinção foi atribuída pelo grupo
português da ProGEO - Associação Europeia para a Conservação do
Património Geológico, ao Geoparque Naturtejo.
A empresa intermunicipal a que Portalegre quer aderir tem como objectivo a
promoção turística dos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros,
Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (na Beira Baixa) e Nisa (Alto
Alentejo).
Para Mata Cáceres, o turismo e o Geoparque formam um de "vários pontos
de confluência". Cáceres referiu que já não é a primeira vez que Portalegre
tenta uma aproximação, e recordou a tentativa de criação, em 2004, de uma
comunidade urbana unindo o norte do Alentejo e o sul da Beira Baixa.
"Sempre tive alguma mágoa em não se ter desenvolvido mais esse percurso
de ligação", referiu, queixando-se da falta de unanimidade entre os
municípios do norte do Alentejo.
"Da nossa parte, vamos conjugar esforços e retomar essa vontade". O
autarca mostrou-se convencido de que Portalegre tem contributos para dar à
Naturtejo no campo turístico, mas entende que a ligação a norte é mais
profunda. "Por exemplo, a Portalegre interessa a actual perspectiva de
ligação à A23 (auto-estrada da Beira Interior) com ligação a Elvas e isso
interessa à Beira. Mas não interessa a Évora", especificou.
"Nunca vou deixar de ser alentejano. Esse estatuto ninguém me tira. Mas há
percursos naturais que nos unem. Independentemente do que diga Lisboa,
nada nos impede de nos sentarmos à mesma mesa e discuti-los. No turismo
e não só", concluiu.
Por sua vez, Joaquim Morão, presidente da Câmara albicastrense sustentou
que Castelo Branco e Portalegre "se entendem", mas ressalvou que o seu
concelho "está cada vez mais virado para sul". A antiga presidente da
Câmara da Guarda, Carmo Borges, já defendera haver "muitas diferenças"
entre os extremos dos dois distritos.
http://jn.sapo.pt/2007/05/05/pais/portalegre_quer_fazer_parte_naturtej.html
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