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História,
natureza e

gastronomia
Fomos ao encontro de Anabela Freitas, Presidente
da Câmara de Tomar, que partilhou connosco os
principais pontos da sua estratégia para a afirmação
turística do concelho.

Possivelmente, o domínio em que a atratividade de
Tomar tem sido mais reconhecida é o do seu património
histórico e edificado. O exemplo mais célebre será o do Convento de Cristo, Património da Humanidade, destacando-se
também a Sinagoga mais antiga do nosso país, além dos
muitos outros elementos que documentam a coabitação
que aqui existiu entre três religiões e culturas (Cristianismo,
Judaísmo e Islão).
Numa segunda dimensão, o concelho apresenta um
relevante património natural. A este nível, merece evidência
a Albufeira de Castelo de Bode e as múltiplas possibilidades
de lazer que este local propicia.
Perante isto, as condições afiguram-se como estando
reunidas para que Tomar se projete cada vez mais como
destino turístico de referência, no plano nacional bem como
internacional. A autarca entende, porém, que ainda resta
muito para fazer na exploração deste potencial. “A média de
noites de permanência dos turistas é de 1,6 e queremos criar
as condições para que pernoitem mais tempo”, sublinha.
Um dos grandes eixos da afirmação do concelho passa pelo reforço da sua marca de “Cidade Templária”, um
trabalho que “leva anos a fazer-se mas que terá de ser
consolidado”. Para além disso, e num contexto atual em

que “o turismo é cada vez mais experiência”, o Município
pretende reforçar e aprofundar o contacto dos visitantes com
os produtos endógenos do concelho, mediante a criação
de pacotes que articulem a visita a Tomar com o consumo
dos artigos produzidos localmente. Tal passa, por exemplo,
pelo seu encaminhamento a “provas de vinhos, nos espaços
dos produtores do concelho”, ou pela “sensibilização dos
restaurantes para que adquiram artigos locais (como os
vinhos ou os azeites) e ajudem na sua publicitação junto
dos seus clientes”.
Simultaneamente, um outro foco reside também na
agenda cultural do concelho. “Pretendemos que, sobretudo
entre maio e outubro, exista pelo menos uma vez por mês
um grande evento, com projeção nacional, para que assim
mais pessoas possam vir conhecer Tomar”, declara, acrescentando a intenção de que esta dinâmica seja alargada “a
todos os meses do ano”.
Posto isto, e retomando a temática vinícola, Anabela
Freitas chama a atenção para a necessidade de que “a
Rota do enoturismo na região seja melhor sinalizada e para
que se crie uma imagem coerente”, ao mesmo tempo que
assume que “o Município terá um maior envolvimento no
apoio à presença dos produtores em feiras”.

