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A Câmara de Portalegre pretende aderir à Naturtejo, empresa intermunicipal de promoção turística
sedeada em Castelo Branco, revelou 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.
O prémio foi atribuído pelo grupo português da ProGEO - Associação Europeia para a Conservação do
Património Geológico, ao Geoparque Naturtejo.

SAPO LOCAL

A empresa intermunicipal visa 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).

INFORMAÇÃO

Para Mata Cáceres, o turismo e o Geoparque formam um de "vários pontos de confluência e já não é a
primeira vez que tentamos esta aproximação", recordando a tentativa de criação de uma comunidade
urbana unindo o norte do Alentejo e sul da Beira Baixa em 2004.
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"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 a partir destes projectos. Estou
convencido que temos contributos para dar", à Naturtejo, no campo turístico, mas Mata Cáceres 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", ilustrou.
"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 sentarmos à mesma mesa e
discuti-los, no turismo e não só", concluiu.
Mata Cáceres falava à Agência Lusa depois de Joaquim Morão, presidente da Câmara de Castelo
Branco, ter destacado a presença do autarca de Portalegre durante o discurso na entrega do prémio
ProGEO.
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"Castelo Branco e Portalegre entendem-se. Castelo Branco está cada vez mais virado para sul, do que
para norte", realçou.
Os distritos de Castelo Branco e Guarda são vulgarmente denominados de Beira Interior, designação
utilizada em vários serviços públicos, instituições e empresas que abrangem os dois distritos.
No entanto, as divisões no território têm se acentuado nos últimos anos. Durante a reforma lançada pelo
governo PSD/CDS-PP, falharam as tentativas de criação de uma comunidade urbana que envolvesse
toda a Beira Interior.
Para além da posição assumida por Joaquim Morão, já na altura a presidente da Câmara da Guarda,
Maria do Carmos Borges, referia que havia "muitas diferenças" entre os extremos dos dois distritos.
Covilhã e Guarda acabaram por formar com os restantes municípios a norte a Comunidade Urbana das
Beiras (Comurbeiras), enquanto Castelo Branco congregou esforços a sul para formar uma outra
comunidade, mas sem consenso no norte do Alentejo.
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