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Montargil
aposta no turismo

fixar aqui a população jovem, isso terá que passar pela
criação de empregos gerada pelo turismo”.
Por conseguinte, “estes quatro anos estão muito virados
para esse aspeto” e, nesse sentido, Joaquim Dias tem vários
planos. “Já avançámos com uma candidatura que aguarda
aprovação para que se faça aqui uma praia fluvial; está
também no meu programa eleitorial um parque de merendas
junto à barragem e, além disso, vamos fazer um roteiro turístico
que informe os turistas dos diferentes pontos que poderão
visitar na vila”, enumera.
Paralelamente a isto, o autarca é um apologista de que
se dê continuidade à dinâmica de eventos e de divulgações
que tem. Um relevante exemplo está na recente realização
do Grande Prémio Nacional 2 de ciclismo, dentro do qual
uma das etapas terminou aqui. “Foi maravilhoso para a
promoção turística da nossa terra, assim como a qualidade
dos espetáculos culturais que aqui temos tido, que tem sido
fora de série”, sublinha.
Para já, o comentário que partilha connosco acerca da
evolução turística de Montargil é positivo, realçando que “tem
crescido de ano para ano, com os empreendimentos a estarem
lotados no verão e com uma boa ocupação nas outras épocas,
algo que também acontece com as muitas unidades de turismo
rural que temos espalhadas pelo território da freguesia”.
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O nosso entrevistado é um orgulhoso montargilense. Sem
nunca ter perspetivado a entrada num cargo político, acabou
por aceitar o convite para concorrer às eleições de 2017 e,
com isso, acrescentar uma nova vertente ao contributo que já
havia dado à vida local (já há 15 anos que presidia o Grupo
Desportivo Montargilense).
Questionado acerca do conteúdo do seu programa para
estes quatro anos, começa por referir as preocupações com
algumas matérias de importância para a melhoria do dia-a-dia
da freguesia, falando-nos, nomeadamente, no abastecimento
de água ou na limpeza das ruas e espaços públicos. Por
outro lado, não há dúvidas de que falar de Montargil é cada
vez mais falar de turismo, graças à extraordinária beleza
natural da sua albufeira, e isso não poderia deixar de ser
uma componente principal da sua estratégia.
O reforço do panorama turístico local aparece, aliás,
intimamente relacionado com outro grande aspeto imperativo
para o futuro da vila. Conforme nos é dito por Joaquim
Dias, a visão que tem para o futuro de Montargil prendese intensamente com a criação de postos de trabalho.
Explicando, refere que “até há uns dez anos a economia
local era essencialmente agrícola e cada vez menos é assim.
Neste momento, a agricultura corresponde a muito pouco e a
que existe encontra-se mecanizada, portanto, se quisermos

Estivemos à conversa com Joaquim Dias,
Presidente da Junta de Freguesia de Montargil
desde as eleições autárquicas do ano passado.

