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Penacova Trail
do Centro

Centenas de pessoas
esperadas para correr
ou caminhar no dia 11 de
novembro.
PÁG. 6

Entrevista

Carlos Sá
Entrevista ao
ultramaratonista que
se apaixonou por
Penacova.

PÁGS. 4 e 5

... e não se esqueça
que Penacova...
PÁGS. 7 e 8

PENACOVA APOSTA NO SEU BOM AR COMO IMAGEM DE MARCA

PÁG. 2
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sabia que...
PENACOVA
TEM BOM AR?

P

situa e a publicidade entusiástica
da Sociedade de Propaganda de
Portugal sobre a beleza das paisagens penacovenses.

Outrora, no início do século
XX, Penacova era um local de
eleição para aqueles que genericamente ficariam conhecidos
como “aristas”. Pessoas que
atraídas pela qualidade do ar
que aqui se respirava, bem
como pelas paisagens, permaneciam longas temporadas nesta vila, preferencialmente nos
meses quentes do ano. Uma série de fatores contribuíram para
isso, nomeadamente as condições geográficas em que a vila se

À época, as doenças infeciosas
eram um verdadeiro flagelo na sociedade, sobretudo a tuberculose,
pelo que esta procura do ar vem
inserida numa conceção de medicina social que surge no século
XIX e que alia o clima e natureza
à saúde. A ideia de que o clima e
a saúde estão diretamente relacionados começa a enraizar-se no
seio das sociedades ocidentais e
a ser bastante propagandeada pelas classes médicas que apoiaram
a vilegiatura (viagem) como uma
atividade higiénica.

enacova tem bom ar “ é
uma ideia que está enraizada na população local, e
que, cada vez mais, atrai novos
visitantes.

O facto de os médicos higienistas
estarem interessados na divulgação do clima de altitude deve-se
em boa parte por considerarem
que os doentes tuberculosos,
quando confrontados com esta
situação, estavam sujeitos a uma
“ginástica respiratória” provocada pela necessidade do organismo em absorver um maior volume de oxigénio, conduzindo-o à
permeabilidade dos pulmões. A
aliança à componente turística
surge porque os dirigentes desta indústria reconheciam que era
bastante lucrativo transformar pequenas aldeias e povoações, cujos
critérios respeitantes ao clima
correspondiam aos estabelecidos
pelas classes médicas como ideais
para o tratamento de cura.
Foi no aspeto terapêutico de
combate à tuberculose, na conceção de que a vilegiatura e a deslocação para esta paisagem de
montanha teria benefícios para
o restabelecimento do corpo,
que Penacova esteve também em
tempos associada.

a ser uma realidade em Penacova. O Lazer e os Desportos
de Natureza são hoje o mote
para fugir à rotina do trabalho, da vida agitada das cidades, encontrando aqui o espaço
perfeito para respirar um “ar
puro”. O contacto com a natureza e atividades ao ar livre são
cada vez mais uma necessidade
das populações na preconização
de um modo de vida saudável.
As condições únicas naturais
que a orografia do território de
Penacova apresenta fazem com
que natureza e ar sejam uma
combinação sem paralelo noutras regiões. O clima de altitude
específico de Penacova que em
tempos era fundamental para
o processo de cura em contacto com a natureza, é hoje o
mesmo que atrai visitantes a
percorrer os trilhos, lugares e
recantos de um território com
um património paisagístico natural assinalável.

Mais de cem anos volvidos, a
procura do bom ar continua

Encontramos o mesmo símbolo que existia antes, sobriamente simplificado e arejado, com jogo de transparências que
lhe conferem ideia de movimento, configurando tanto as velas de um moinho como as folhas da flora presente em
Penacova. Destacam-se duas cores, o castanho - a cor da terra por excelência, que significa maturidade e consciência
-, e ainda o verde - cor da natureza viva, associada ao crescimento, à renovação e à esperança. O lettering orgânico
para o nome do Município, bem como para o slogan, foi escolhido para que fosse visto como puro e elegante, associando-se à escrita manual, combinado equilibradamente com a sobriedade do tipo de letra para a restante imagem.

A aposta do Município de Penacova nos Desportos de Natureza
com a revitalização de trilhos
para o trail running e BTT aliada
à promoção das paisagens icónicas deste lugar tem captado um
fluxo maior de visitantes e praticantes destas atividades.
Quem visita Penacova está cada
vez mais ciente de que este não
é só um lugar “onde a natureza
vive” mas também terra de “bom
ar”.
Ao chegarem a Penacova, os visitantes podem deleitar-se com o
deslumbre das nossas paisagens
e monumentos, com alguns espaços renovados que convidam
a estar. São, sem dúvida, espaços
com bom ar. Daí o mote para este
novo lançamento de imagem e
slogan do Município: Penacova
tem bom ar!

O

"Roteiro do Arista" consiste na seleção de oito locais de grande expressão
turística - tantos quantas as letras que formam a palavra PENACOVA. As
pessoas são convidadas a encontrar cada uma das letras, a apreciar cada
um dos locais esplendorosos, e a desfrutar dos bons ares e da natureza, transformando-se assim em verdadeiras Aristas.

as respostas simples
Caras e Caros Amigos,
Certo dia perguntaram ao alpinista britânico George Mallory por que
razão queria ele escalar o Monte Everest. A resposta foi simples:
“Porque ele está lá”. As respostas simples ajudam-nos a justificar,
de forma natural e despretensiosa, os nossos horizontes, os nossos
sonhos, as nossas utopias e ambições.
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É um privilégio termos como nossa – de cada uma e de cada um dos
penacovenses, e dos que amam este Concelho –, uma terra esplendorosa, carregada de história, que a natureza fez fértil, onde os rios
serpenteiam e estendem as suas águas ao longo da paisagem, onde
os montes se elevam e as escarpas tocam o céu, cuja fauna e flora enriquecem o território, com gentes genuínas ligadas entre si, com vastas
e tão procuradas iguarias gastronómicas, monumentos magnificentes
e, comum a tudo isto: o nosso bom ar.
Houve tempos, sobretudo no século passado, em que romarias eram
feitas a Penacova em busca do seu bom ar. Envolto numa resplandecente floresta, o Concelho proporcionava o bem-estar saudável que a
sabedoria popular e a medicina consideraram fundamental para várias
situações. O bom ar que respiramos em Penacova, a nossa natureza
em estado virgem, deve ser um mote que a todos deve sensibilizar
e que nos deve mover para a sua preservação e, igualmente, para
sermos, cada um de nós, os protetores daquilo que é comum, daquilo
que é de todos!
Mas o bom ar não se esgota aqui. Fruto da vontade das comunidades,
das freguesias, das forças vivas do Concelho e do Município, a regeneração que tem sido levada a cabo e que continuará a estender-se por
vários pontos, requalifica os espaços, tornando-os mais convidativos e
potenciadores de dinamização económica e turística. Quem acede hoje
aos Paços do Concelho, uma das nossas montras institucionais,
é unânime em considerar que o espaço ganhou bom ar.

MirAnte

LivrAria
do

Não raras vezes sou questionado sobre o motivo por que investimos
tanto nos recursos naturais de Penacova, transformando os outrora
meros carreiros, ou trilhos singelos, em percursos que hoje são percorridos por milhares de pessoas e reconhecidos internacionalmente.
Perguntam-me amiúde por que motivo privilegiamos a natureza na
nossa estratégia de desenvolvimento. A resposta não pode ser outra:
porque ela está lá.

Vimieiro

Daí o mote que o Município lança a partir de agora, com um arejamento da sua imagem: “Penacova tem bom Ar”. Este epíteto projeta a
nossa aptidão para a natureza, evoca a história de todos nós enquanto
povo e hasteia a fusão com a contemporaneidade da requalificação
urbana e dos muitos locais que têm vindo a ganhar nova projeção.
Lançamos pois uma nova aposta turística, adicionando-a a toda a oferta que temos vindo a sistematizar ao longo destes anos. Esta aposta
congrega alguns pontos relevantes da nossa paisagem e desafia
penacovenses e visitantes: conheçam o Roteiro do Arista, composto
por oito pontos, havendo para tal uma letra em cada um. A junção
destas oito letras compõe a palavra PENACOVA. Lançaremos em
breve o passaporte do Arista e uma aplicação de telemóvel onde cada
pessoa poderá interagir com cada ponto. Muitas mais surpresas virão.
Estamos na linha da frente. Estamos Juntos. Aceite o meu convite: seja
um embaixador de Penacova! Para tudo há uma resposta simples.
Um abraço amigo,

Humberto Oliveira
Presidente do Município de Penacova
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CARLOS
SÁ
UMA LISTA
DE SUCESSOS
World Record – Aconcágua
(Argentina / 6962m) - 2013
1º lugar
Trail des Hauts Forts - 2017
1º lugar
Badwater Ultra Marathon - 2013
1º lugar
Trail Morzine-Avoriaz - 2013
2º lugar em equipa /
8º lugar individual
Marathon des Sables - 2016
3º lugar
Badwater Ultra Marathon - 2014
4º lugar
Ultra Trail du Mont Blanc - 2012
4º lugar
Tor de Geants - 2017
5º lugar
Ultra Trail du Mont Blanc - 2011

Correr é um instinto que o ser humano não consegue explicar; corremos
para fugir, corremos para chegar mais longe ou corremos para mudar.
Carlos Sá corre pelo prazer de conquistar novos cumes, mas mais
importante ainda, corre para ultrapassar as suas próprias metas.
Entrevista ao ultramaratonista de 45 anos que se apaixonou por Penacova.

entrevista | edição especial.

"PENACOVA, UMA DESCOBERTA"
Como surgiu a corrida na sua vida?
Desde criança que a corrida esteve presente na minha
vida. Depois, os feitos heroicos de Carlos Lopes e Rosa
Mota, fizeram despertar ainda mais esse gosto. Creio
que nessa altura a corrida começou a ser vista pelos
portugueses de outra forma, os feitos deles puseram
Portugal a correr.

Como viu a aposta do Município de Penacova nesta
modalidade?
Não só nesta modalidade, mais também em outras,
como o BTT, a Canoagem, entre outras. Penacova está
no Centro de Portugal, tem boas acessibilidades e as
condições naturais são excelentes para atividades ao ar
livre.

E quando se iniciou no trail?
Em 2005… Nessa altura corria as provas do circuito
nacional de Corrida em Montanha. Mas acho que eu
nasci a fazer trail, uma vez que vivo numa aldeia rural.
Mesmo em criança, para treinar para as provas de pista
e de estrada, as minhas séries eram feitas num estradão
no meio do monte.

Sente que as várias paisagens penacovenses atraem
mais pessoas a usufruírem do Centro de Trail?
Se assim não fosse não tinha colocado a minha imagem
neste projeto. Mas o mais importante desde a instalação do Centro, que faz agora apenas um ano, é ter hoje
conquistado as gentes de Penacova, são muitas pessoas
locais a treinar nos trilhos, a dinamizar os mesmos, e a
ajudarem-nos na sua promoção.

O que o motivou a seguir este percurso de vida?
Um sonho adiado desde a juventude. Na altura só seguia a carreira de atleta quem conseguisse um contrato
com o Sporting, Benfica. Ou então se fosse um “fora de
série”. Eu sempre achei que nunca seria grande corredor
de estrada ou de pista, a minha paixão e estrutura física
levavam-me para outros caminhos.
Olhando para o seu percurso até agora, mudava
alguma coisa?
Não… Devemos aprender com os erros que cometemos,
mas se não erramos ou não arriscamos, nunca saberemos os resultados.
Como deve ser a alimentação de um atleta para provas tão duras? Faz algum tipo de modificação?
Sim, especialmente na pré-corrida, nessa altura temos
de ter muito cuidado com o que comemos, a fim de
não comprometermos a prova. Devemos fazer uns três
a quatro dias antes um carregamento extra de energia,
para o nosso corpo ter essa reserva disponível durante
as muitas horas de atividade.
Qual é o segredo para passar as fases mais difíceis
numa prova como por exemplo a Badwater?
É importante dividir este tipo de provas em várias provas intermédias, para ser mais fácil a gestão psicológica, um evento de 217 kms como a Badwater, ou mesmo
340 kms non-stop como o Tor des Geants, que foi a
última em que participei, são corridas mentais, ninguém
está preparado fisicamente para fazer uma prova destas.
Fala-se muito no ambiente “família do trail”, pode
explicar-nos?
O facto de os prémios em dinheiro ainda não ter chegado ao Trail, aproxima as elites do restante pelotão. Por
outro lado, os valores como o convívio, o gosto pela
natureza e a superação pessoal, fazem deste desporto
uma modalidade diferente.
Porquê Penacova para instalar o 1º Centro de Trail
com o seu nome?
Foi um conjunto de coincidências que permitiram
desenvolver esta parceria: encontrar um Município
com especial interesse pelo Desporto de Natureza foi
preponderante. Mas também realço o facto de Penacova
ter um mosaico de paisagens fantástico, ter amigos que
trabalham e treinam em Penacova.

Ao ponto de criarem até uma equipa…
Ao ponto de criarem uma equipa e vestirem orgulhosamente a camisola com o nome do centro. Veja que até
o senhor Presidente Humberto Oliveira aceitou o meu
desafio e começou também ele a correr e a treinar nos
trilhos. É claro que isso ajuda em muito quer na promoção, quer na perceção do estado do Centro.
Qual o próximo passo?
Essa mesma equipa e outras estão muito empenhadas
em promover vários treinos abertos durante o ano.
Ativar essas atividades pode ser fundamental para criar
regularidade de eventos, quer na vertente Trail e quer na
de BTT.
O que podemos esperar de Penacova Trail do Centro?
O evento nasceu no ano passado para comemorar a conclusão do Centro e promover o mesmo. Esta edição terá
também essa finalidade, um dia de festa com a família
do Trail.
Que palavras pode deixar a quem pretende treinar e/
ou conhecer o concelho?
Visitem Penacova e vão ter uma agradável surpresa,
quer na parte desportiva do Centro, mas também na parte gastronómica e no acolhimento local das suas gentes.
Se pudesse descrever Penacova numa palavra,
qual seria?
Descoberta!

PERFIL

C

om apenas 12 anos, percebeu que a corrida
era uma das suas grandes paixões e desde
cedo alcançou grandes feitos em diferentes
pistas de atletismo. Aos 19 anos trabalhava e
estudava. Nessa época os treinos eram feitos à
noite; foram tempos marcados pelo sacrifício e
espirito aventureiro. Mas com o passar dos anos
a rotina pôs fim a esse rigor e Carlos tornou-se
uma pessoa sedentária. Um dia reparou que o
filho o imitava a fumar e foi esse o impulso para
a corrida à transformação.
Regressou ao desporto vencendo desafio
atrás de desafio. Hoje é atleta a tempo inteiro,
inspirando quem o vê passar. O percurso
do atleta português não começou pelo Trail
Running, mas veio acompanhado pela prática
do alpinismo. Em 2003, participou num evento
organizado pela "Associação Amigos da
Montanha" e foi daí que surgiu a curiosidade
sobre este desporto.
No ano seguinte, realizou um curso de
montanhismo, seguido de muitas outras aventuras.
Em 2005, continuou a desenvolver este tipo de
atividades em Portugal e em Espanha e, mais uma
vez acompanhado pelo João Garcia alinhou numa
expedição à Cordilheira Branca, no Peru onde subiu
a Tocllaraju, Ishinca, Pisco e Urus.
Mas tudo mudou em 2006 numa viagem em
que teve o primeiro contacto com a prova do
Ultra Trail de Mont Blanc. Ver duas mil pessoas a
correr 170 km sem parar foi muito inspirador.
Sentir a liberdade, descobrir novos trilhos e
paisagens tentar ir mais longe, para lá do limite e
nunca deixar de poder fazer aquilo que realmente
gosta é o que o motiva a cada passo.
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Penacova Trail do Centro: uma prova
fantástica que já é um sucesso
No dia 11 de novembro de 2018 Penacova vai encher-se de gente. Praticantes de trail e
caminheiros vindos de todas as partes do País. Decorrerão em simultâneo três provas
competitivas: Trail Longo 42km, Trail Longo 25 km e Trail Curto 17 km. Mas haverá também
uma Caminhada Solidária (7 km), cujos fundos revertem a favor dos Bombeiros Voluntários de
Penacova. Todas as provas terão início às nove da manhã, em frente à Câmara Municipal.
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enacova é cada vez mais
conhecida pelas suas particularidades naturais e
pelas condições de excelência
nos desportos de natureza. Milhares de pessoas têm percorrido os nossos trilhos e marcam
presença nos eventos promovidos pelo Município. O ultramaratonista Carlos Sá, um dos
mais conceituados do mundo, é
um embaixador do Trail em Penacova. De tal forma que o nosso centro utiliza o seu nome e a
sua chancela.
É um local organizado com vários percursos sinalizados, com
sinalética específica e homologada pela Associação de Trail
Running Portugal, enquanto garante da usabilidade dos trilhos
de forma segura. O objetivo é
orientar o participante e, em simultâneo, fornecer-lhe todas as
informações do local em que se
encontra, enriquecendo a sua
visita.
O Penacova Trail do Centro é
uma iniciativa do Município
de Penacova e conta com a organização da Carlos Sá Nature
Events.

Programa

Mensagens

10 de Novembro de 2018
15h00 – Abertura do secretariado.
19h00 – Encerramento do secretariado.

Ana Porto - Mortágua
Literalmente um pé na cova e outro no monte!!! Um sobe e desce
de emoções e pulsações, onde “a natureza vive”, e o que se vive em
todos os percursos é muito bom… Percursos exigentes fisicamente,
mas igualmente fantásticos, com grande diversidade de paisagens.
Vale a pena visitar!

11 de Novembro de 2018
07h00 - 8h30 – Secretariado (junto
aos Bombeiros);
09h00 – Partida de todas as provas
(no Parque Verde, junto aos Bombeiros);
10h30 – Chegada prevista do primeiro atleta na distância 17 Km;
11h30 – Chegada prevista do primeiro atleta na distância 25 Km;
13h00 – Chegada prevista do primeiro atleta na distância 42 Km;
14h00 – Cerimónia de entrega de
prémios;
18h00 – Encerramento.

Recomendações
•É imprescindível beber em todos
os abastecimentos e alimentar-se
convenientemente;
•Mantenha-se no trilho traçado;
•Preserve a flora e evite perturbar
a fauna;
•Não deixe lixo ou outros vestígios
de passagem;
•Não faça lume;
•Seja afável com as pessoas que
encontre no local.

Catarina Fernandes - Viseu (Viriathvs Runners)
Devidamente equipados e preparados lá fomos nós junto ao rio e
rapidamente começámos no sobe e desce, com paisagens fantásticas, maravilhados durante todo o percurso. Um trajeto bem marcado, assim como a interação com a população das aldeias onde
passámos e onde aproveitáos também para degustar uns docinhos
da zona. Queremos felicitar os responsáveis do Centro de Trail pela
forma como nos receberam. Esperamos voltar em breve e recomendamos vivamente aos outros a fazerem o mesmo.
Manuel Lino Costa - Luso
Os percursos Carlos Sá em Penacova são Top! Depois de várias
intempéries nota-se o cuidado em preservar estes trilhos, em excelente estado de conservação, com zonas fantásticas que aconselho
a visitar.
Eduardo Gonçalves - Trail Running & Trilhos do Centro
Podemos encontrar um misto de emoções, desde a natureza no seu
ingénuo lado, pequenas ribeiras pelo meio, cascatas, um misto de
desnível positivo e descidas técnicas, assim como uma paisagem
difícil de imaginar numa zona tão central do nosso País, por sinal
única.
Bruno Diogo - Corroios
O trail é onde a natureza vive… Penacova. Um centro de emoções
que nos presenteia com condições fantástica para a prática do trail/
btt. Encontramos ao longo dos percursos paisagens de cortar a respiração, monumentos e gente simpática. Oferece trilhos cuidados,
condições para banhos tanto no balneário como na praia fluvial do
Reconquinho. Vale a pena conhecer estes trilhos…
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Feira do Mel e do Campo:
tradição e inovação são
atrativos de um grande
evento que promove
produtos do concelho
Com entrada gratuita, este certame dinamizado pela Câmara Municipal de Penacova, que terá lugar nos dias 9, 10 e 11 de novembro, no
Parque Verde António Marques, realiza-se numa mega-tenda e conta
com 23 expositores, restaurantes e bares, bem como três stands vindos de Cistierna, para além de muita animação musical.

O

Largo Alberto Leitão,
antigo Terreiro de Penacova, foi durante
anos, o palco da Feira do Mel,
uma iniciativa do município de
Penacova que, ali, durante um
fim-de-semana, juntava os produtores de mel locais. No domingo da feira, após a missa, a
população deslocava-se para o
Terreiro, comprava carne nos
talhos locais que assava, num
convívio a que tradicionalmente se juntavam os associados da
Casa do Concelho de Penacova
em Lisboa, que aqui se reuniam
para o tradicional magusto com
caruma, oferecido à população
pela Câmara Municipal.
Ao longo do tempo, o número
de expositores foi aumentando,
tendo-se alargado, igualmente o
âmbito e a temática do certame.
O evento passou a contemplar
também os produtos do campo,
valorizando a produção local.
Assim, em 2010, dá-se o primeiro passo. A Feira, que passou a designar-se Feira do Mel
e do Campo, mudou igualmente
de local, tornando-se o Parque
Verde António Marques o palco
da mesma.

DESPORTOS DE NATUREZA:
UMA APOSTA MUNICIPAL GANHA, QUE VEIO PARA
FICAR E QUE MERECE SER CONTINUADA
A prática desportiva é hoje um fenómeno social
absolutamente relevante que tem conduzido a novos hábitos
de milhões e milhões de cidadãos um pouco por todo mundo.
Esta dinâmica tem sido incentivada por diversas razões,
sendo, talvez a mais importante, a preocupação crescente
– e bem vinda – com um estilo de vida saudável. Por outro
lado, a dinâmica das tecnologias tem impulsionado a
divulgação de inúmeras atividades que, deste modo, são
uma importante e cada vez mais procurada solução para a
ocupação dos tempos livres.
Dentro deste fenómeno, ganha significativa relevância
a prática da atividade física desportiva ao ar livre que é
também uma associação feliz à utilização do tempo de
lazer. Tudo junto, deve também estar diretamente ligado à
preservação do meio ambiente.
Por mobilizar multidões, e por ser um fenómeno cada vez
mais abrangente, não pode passar indiferente às políticas
públicas, nomeadamente aquelas que dizem respeito às
autarquias.

Tenda coberta preparada para receber os vistantes

O evento passou a contar com,
para além do mel e seus derivados, expositores que trazem
até à Feira o que de melhor se
produz no campo: chás e ervas
aromáticas, produtos agrícolas
e fruta de cultura biológica, fumeiro tradicional, pão caseiro e
regional, frutos secos...
Em 2012, tendo a Feira ganho
uma notoriedade que ultrapassou as fronteiras do Concelho,
a logística da mesma beneficiou
de novo alcance, passando a
realizar-se dentro de uma tenda
gigante, permitindo que restaurantes locais a integrassem e
assim promovessem a gastronomia local típica da época:

arroz de míscaros, sarrabulho
ou chanfana. Paralelamente, o
certame passou a ser mais confortável para os seus visitantes.
Ao longo dos anos, a vertente de
animação foi igualmente evoluindo e, após um ano de interregno,
a Feira do Mel e do Campo, regressa ao Parque Verde António
Marques, com um programa de
animação bastante diversificado,
mas, a tradição mantém-se e, no
domingo, dia 11, os membros da
Casa do Concelho de Penacova
em Lisboa regressam para se associar ao tradicional magusto oferecido pelo município.

João Azadinho.
"A Feira do Mel e do Campo, ao longo dos últimos anos, tem tido um maior
relevo no Município de Penacova.
Tem como principal objetivo contribuir para a divulgação, promoção e venda de
produtos nacionais, regionais e, sobretudo, locais tendo por base a agricultura
biológica ou produção de base familiar.
Neste ano de 2018, a aposta do Município visa criar melhores condições para os
expositores e também para os visitantes, potenciando uma atratividade singular.
Aproveitamos também este momento para apresentar o “Roteiro dos Aristas”.
Curioso para conhecer o que se pretende?!? Visite a Feira do Mel e do Campo
e fique a saber.
Esperamos por cada uma e cada um, numa grande festa que é de todos!"

Incentivar e consolidar junto da comunidade o conceito de
exercício físico, promovendo o apoio ao empreendedorismo
e associativismo desportivo locais, bem como à comunidade
escolar na realização de atividades que promovam a
melhoria da qualidade de vida, o alargamento da prática e
do acesso às atividades físicas dos cidadãos, do convívio
e interação geracional é uma estratégia importante e
relevante.
Do mesmo modo é essencial, como tem sido nos últimos
anos, a capacidade de apoiar, de organizar e de trazer para
o Concelho iniciativas capazes de mobilizar gente que nos
visite e que contribua para a riqueza do território no seu todo.
Não há dúvida, os desportos de natureza são hoje também
uma atividade económica muito relevante com impacto direto
na economia local.
Por isso mesmo, o Município de Penacova tem feito um
esforço bem conseguido no apoio, na organização e na
promoção de desportos de natureza onde temos uma marca
distintiva pelas qualidades ambientais e pela maravilha das
nossas paisagens.
É um esforço de recursos, incluindo os financeiros, mas
de onde se pretende ter retorno através da valorização do
nosso território, da preservação do meio ambiente, do apoio
ao comércio local e às muitas empresas do Concelho com
atividade em diversas áreas.
É uma aposta ganha que se tem feito nos últimos anos, que
veio para ficar e que merece continuar a ser melhorada e
incentivada.
Com Amizade,

Pedro Coimbra
Presidente da Assembleia Municipal de Penacova

