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Empresários apostam em
equipamentos turísticos
12-11-2007

EMPRESÁRIOS UNEM-SE PARA PROMOVER
SAGRES

Empresários lançam
associação para promover
Sagres
12-11-2007

Correio de Lagos | 16-08-2007

A classe empresarial de Sagres movimenta-se no sentido de implantar uma
associação forte que desenvolva acções de animação e promoção de
Sagres.
Alguns
empresários com
investimentos em
Sagres uniram-se
e formaram a
associação
PromoSagres.
Como o próprio
nome indica, tratase de uma
entidade que tem
como objectivo
fundamental a
promoção daquela
localidade
histórica.
A riqueza
patrimonial e a
beleza paisagística
da zona são, para
estes empresários, uma riqueza fantástica da freguesia e elementos a preservar,
defender e valorizar, no sentido de ajudarem ao desenvolvimento harmonioso e
sustentável de Sagres. Naturalmente que a captação de turistas é um dos
objectivos principais da associação, o que pode ser potenciado pela projecção
que Sagres teve ao longo do concurso "7 Maravilhas de Portugal". Como se sabe,
a Fortaleza não conseguiu um lugar entre as eleitas, mas ainda assim, o facto de
ter chegado à final fez com que tivesse uma grande projecção mediática, o que
pode ter consequências positivas ao nível da atracção de mais visitantes.
Agora, para aproveitar o balanço é necessário dar mais passos, através da
criação de uma imagem de marca, e promover uma série de iniciativas de
promoção e animação, áreas em que a associação já se encontra a trabalhar.
A ideia de
constituir a
PromoSagres veio
de um pequeno
grupo de
empresários, que
entretanto foi
sendo alargado.
Neste momento, e
adoptando o
princípio de que a
união faz a força,
encontram-se em
fase de angariação
de mais sócios.
Uma forte ligação
às entidades
públicas do
concelho,
nomeadamente as
autarquias, também é um objectivo, tendo ainda recentemente a Câmara de Vila
do Bispo decidido fazer parte do seu Conselho Consultivo.
O presidente da Junta de Freguesia de Sagres, Fernando Santana, diz achar
"muito bem" a iniciativa e que "já há muito tempo que devia existir a associação".
Para além de dar voz, de forma organizada e consistente, aos interesses e
aspirações dos empreendedores da freguesia, vem ajudar a Junta e a Câmara
nas acções de promoção e, por outro lado, "torna-se mais fácil dialogar e decidir
iniciativas em conjunto, tendo como interlocutora uma associação do que ter que
ir falar com cada um dos empresários".
Tal como no resto do Algarve, Sagres vive, nesta altura do ano, um momento
muito bom, em termos de visitantes, uma parte substancial dos quais espanhóis.
Por regra, uma das visitas que constam nos seus roteiros é o Cabo de S.Vicente,
sobretudo para apreciar o farol. Mas, tal como aconteceu no Verão passado,
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também este ano não é possível passar pelos seus portões, lamenta o autarca. É
que há largo tempo que a Marinha tem vindo a desenvolver obras no seu interior,
pelo que não há visitas para ninguém. Mas pelo menos, no exterior já encontram
um espaço muito mais arrumado e ordenado. E, sobretudo, uma paisagem
magnífica.
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