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pampilhosa da serra

TURISMO é ALAVANCA
PARA O FUTURO
Com o lançamento da primeira pedra do villa pampilhosa hotel, o turismo assume-se definitivamente como um setor fundamental para o concelho Texto e fotos Mário Nicolau
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"O turismo é uma potencialidade da região e do concelho de
Pampilhosa da Serra, mas sem
alojamento de qualidade não
funciona", afirma José Brito
Dias.
A construção do Villa Pampilhosa Hotel, unidade de quatro
estrelas com 52 quartos, acrescenta o presidente da Câmara
Municipal da Pampilhosa da
Serra, "permite atrair visitantes ao nosso território, que vêm
usufruir das nossas lindas paisagens e de tudo o que tem sido
feito no âmbito das aldeias de
xisto e do turismo de natureza".
Os percursos pedestres e as
praias fluviais com água de "excelente qualidade" são trunfos
que o autarca quer potenciar,
contando com o Villa Pampilhosa Hotel para um novo capítulo no desenvolvimento do
concelho. "O hotel é importante para a Pampilhosa da Serra
e também para toda a região.
Aliás, entendo o turismo como
um todo, pelo que nenhum munícipio poderá pensar que vence
sozinho", considera.
Rede é fundamental
José Brito Dias encara o proces-
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so de desenvolvimento na criação de uma rede que "inclua os
munícipios que integram toda
esta região e que permita fixar
visitantes". Na prática, segundo o autarca, a ideia "é criar uma
oferta que permita às pessoas
percorrer, durante oito ou 15
dias, esta região do país e usufruir das grandes potencialidades que temos".
Para José Brito Dias , o turismo
"é o futuro de toda a região", mas
não basta afirmar. "É necessário
investir e criar condições", dis-
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se. Com a mudança de hábitos
em curso e os destinos sol/praia
a perderem adeptos, o presidente da Câmara Municipal da
Pampilhosa da Serra quer aproveitar os novos tempos. "Muitas
destas pessoas estão fartas das
praias e da confusão, preferem
a tranquilidade que encontram
em territórios como o nosso",
assegura.
No capítulo da animação, o
Gabinete de Turismo revela-se exemplar a vários níveis, a
começar pelos desportos radi-

Floresta, caça e pesca de qualidade
A caça e a pesca desportiva
são duas potencialidades e refletem o cuidado da autarquia
na preservação da floresta,
outra das mais valias do concelho. No âmbito do protocolo assinado entre a autarquia e
a Oryzon Energias, do Grupo
Catarino, a empresal, explica
José Brito Dias, está a levar por
diante a plantação de folhosas,
"apostando ainda na certificação florestal". O aproveitamento do mel, dos cogumelos

e do medronho está, também,
na agenda da empresa. Com
três rios no concelho, o autarca destaca "os truteiros Ceira
e Unhais" e as potencialidades na pesca ao achigã nos 20
quilómetros de influência na
Barragem do Cabril, no Zêzere. Quanto à caça, boa parte
do território dedicado ao setor foi atribuido a associações
de caçadores, mas a autarquia
assegura a manutenção das
áreas que ainda possui.

cais. "As atividades ao fim-de-semana nesta área conquistaram muitos adeptos devido às
excelentes condições que temos
para a prática da escalada, slide,
BTT, canoagem e rapel", disse.
O cicloturismo é, também, "cada vez mais apreciado" e a Câmara Municipal da Pampilhosa
da Serra assinou recentemente
um protocolo com a Turismo
Centro de Portugal para a criação de um evento que envolva
os quatro munícipios da Associação Pinhais do Zêzere Pampilhosa da Serra, Pedrógão
Grande, Figueiró dos Vinhos e
Castanheira de Pêra. Nas atividades previstas para 2011, o
autarca destaca a realização,
mais uma vez, do Campeonato
Nacional de Xadrez e garante
que "este como todos os eventos
realizados no território da Pampilhosa da Serra têm um único
objetivo: atrair pessoas". O Villa
Pampilhosa Hotel ganhará com
o trabalho desenvolvido na área
da animação. "Acredito que o
hotel terá grande procura e que
Rui Olivença, o promotor, terá
êxito. Gosta de tudo bem feito e
apostou um hotel de qualidade",
conclui o autarca.
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Paraíso para a canoagem
Os praticantes de canoagem encontram excelentes condições na Pampilhosa da Serra.
As albufeiras da Barragem de S. Luzia, Barragem do Cabril, Barragem do Alto Ceira e o Rio
Zêzere , nas zonas de Dornelas e de Porto de
Vacas, constituem um autêntico paraíso para os amantes da modalidade. Os rios Ceira,
Unhais e Zêzere entram facilmente nos planos
dos mais aventureiros, que podem descobrir
antigos moinhos e açudes, ou rápidos de cortar o fôlego. Os recantos mais tranquilos convidam à calma, proporcionando momentos de
tranquilidade, que ficam gravados para sempre
na memória do visitante. A Pampilhosa da Serra
tem muitos e bons segredos.

Villa Pampilhosa Hotel
pensado com o coração
Percursos
A autarquia implementou no concelho circuitos definidos para a prática do BTT, marcha
pedestre , escalada , rappel , slide e canoagem.
O percurso BTT, por exemplo, estende-se em
torno da bacia hidrográfica da Barragem de
Santa Luzia.

ambiente exemplar
O Rio Unhais e o Rio Ceira são excelentes exemplos de qualidade ambiental. No último caso, na
Covanca, o rio surpreendentemente límpido.
As aves de rapina e várias espécies de répteis
vivem tranquilamente nesta zona.

acessibilidades
Pampilhosa da Serra encontra-se a 104,3
km de Leiria, a 124 km de Aveiro, a 178,3
km do Porto e a 241,4 km de Lisboa. A cidade de Castelo Branco fica a 66,7 km da
Vila de Pampilhosa da Serra.

O empresário Rui Olivença, proprietário da Macorlux e das lojas Hello, assume o risco de um projecto pensado
"com o coração", mas está confiante no
êxito do Villa Pampilhosa Hotel.
A unidade de quatro estrelas, com 52
quartos, colocará a Pampilhosa da
Serra, concelho do interior do distrito
de Coimbra, no rol dos destinos turísticos mais apeteciveís.
O investimento, na ordem dos 4,5
milhões de euros, é comparticipado
em quase 80 por cento pelo Quadro
de Referência Estratégico Nacional e
um dos mais importantes que alguma
vez foi feito no concelho. Segundo José
Brito Dias, presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, quando estiver concluída, além dos postos
de trabalho, "a nova unidade hoteleira
servirá uma região recheada de potencialidades". Sinalizado como "projeto
âncora" pelo PROVERE, o Villa Pampilhosa Hotel chega à prática com os
bons ofícios do secretário de Estado
do Turismo, Turismo de Portugal, Turismo Centro de Portugal, Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro e ADXTUR.
José Brito Dias agradece todos os contributos e destaca a vontade de Rui
Olivença, "um homem que acredita
nas potencialidades da sua terra e que
nunca virou costas à Pampilhosa da
Serra".

Apresentação da nova unidade hoteleira

