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Fátima:“Éimportante
restaurar a confiança
do viajante”
Fátima Presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado, disse na abertura do IX
Workshop Internacional de Turismo Religioso que o maior desafio do sector é recuperar a confiança dos visitantes
DR

José Roque
A primeira grande prioridade
que os destinos turísticos têm
a nível global e, em particular
Fátima, é “restaurar a confiança
do viajante”. Para o presidente
da Entidade Regional de Turismo do Centro Portugal, é importante saber passar “a linha
muito ténue” entre o que é “a
gestão da desconfiança e do
medo” para um “capítulo novo
que é o da confiança”.
Pedro Machado falava ontem na sessão de abertura do
IX Workshop Internacional de
Turismo Religioso (IWRT), que
está a decorrer em Fátima até
hoje, em formato digital, onde
o responsável aproveitou para
garantir que Fátima “reúne todas as condições” para voltar
“a receber em segurança turistas e peregrinos”.
“É essencial para nós o retorno do turismo internacional
seguro”, salientou Pedro Machado, enaltecendo, entre outros, a criação do passaporte
digital, mas apelou à sua adopção a uma escala global e não
apenas europeia, tendo em
conta que Fátima tem uma ligação “muito forte”com outros
tipos de mercados, “como o
brasileiro e o asiático”.
O presidente da Turismo do
Centro, falou ainda da necessidade de se continuar “a reforçar” o apoio financeiro às
empresas ligadas à actividade
turística para que elas “saiam
de um nível de sobrevivência
para um outro nível de progresso”.
Por outro lado, Pedro Machado apela à construção das
bases de um “turismo mais resiliente e mais sustentável”, nomeadamente através da adaptação de uma nova realidade.
“O covid acaba por ser um acelerador de tendências a nível

Workshop Internacional de Turismo Religioso está a realizar-se em formato digital

global. E este acelerador tem a
ver com a estruturação dos novos produtos turísticos. Todos
percebemos o crescimento de
algumas áreas que não estavam na primeira linha da actividade turística, nomeadamente as associadas aos territórios de baixa densidade, do
interior. (…) Temos que perceber que há novas preferências
nos novos viajantes e temos
que saber dar respostas a estes
novos desafios”, concluiu.
Na sessão de abertura do
IWRT, o reitor do Santuário de
Fátima confessou que os efeitos da pandemia têm sido “especial gravosos e especialmente dramáticos” para Fátima, mas ressalvou que a cidade está “preparada para acolher turistas e visitantes”.
O padre Carlos Cabecinhas
referiu ainda que o Santuário
de Fátima preparou os seus espaços para garantir segurança
sanitária. “O mesmo fez a hotelaria, a restauração e o comércio e isto permite-nos dizer
que Fátima é, sem dúvida, um
destino seguro”.
A mesma ideia foi passada
pela presidente da Aciso – Associação Empresarial de Ou-

rém-Fátima, uma das entidades organizadoras do IWRT,
com Purificação Reis a sublinhar que Fátima e o Centro de
Portugal “respondem na perfeição” às alterações “nas motivações das viagens e nas escolhes de destino”na sequência
da pandemia.
Já o presidente da Câmara
de Ourém, Luís Albuquerque,
mostrou-se consciente das dificuldades que vive o sector do
turismo religioso, mas quis deixar também mensagens de
ânimo, e de reconhecimento
pela resiliência dos empresários.
Luís Albuquerque referiu
também a importância do próprio IWRT “como uma ferramenta absolutamente determinante para a promoção de Fátima, do município de Ourém,
da região e do próprio país, ajudando a projectar a nossa imagem a nível internacional”.
Secretária de Estado
destaca diversificação
de mercados
A sessão de abertura foi encerrada pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques,
que destacou o “contributo

fundamental” do turismo religioso na diversificação dos
mercados emissores, considerando que este sector sairá
“muito mais forte” da pandemia.
“Quer os caminhos da fé marianos, quer os caminhos da fé
judaicos, quer os caminhos de
Santiago, que são importantes
subprodutos do turismo religioso, estão vocacionados para
mercados de longo curso”,
disse Rita Marques.
“Interessa-nos relevar o contributo que o turismo religioso
pode comportar, não só nesta
preocupação de garantir o turismo todo o ano e em todo o
território, mas também no
crescimento em valor”, frisou.
Na sua opinião, “o sector do
turismo religioso aprendeu
muito e sairá muito mais forte”
da pandemia de covid-19, que
“veio aguçar ainda mais o motivo de viagem espiritual”.
A sessão de abertura contou
ainda com as presenças do vogal executivo do Centro 2020,
Jorge Brandão; da presidente
da CIM do Médio Tejo, Anabela
Freitas; e do presidente do município da Guarda, Carlos Monteiro. 
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DETIDOS POR RAPTAR MENINA
PARA CASAR COM MENOR

Cinco pessoas foram detidas por alegadamente terem raptado em Leiria uma criança de 13 anos para forçar o seu
casamento com um menor da mesma idade. Ouvidos em tribunal, vão aguardar julgamento em prisão preventiva. Página 3
LUÍS FILIPE COITO

Leiria
tem 14
empresas
Gazela
Distinção | P24

Fátima tem
“todas as
condições” para
voltar a receber
peregrinos
O presidente da Turismo do Centro defendeu que Fátima “reúne todas as condições”
para voltar “a receber em segurança turistas e peregrinos”. Pedro Machado participou ontem na sessão de abertura do IX Workshop Internacional de Turismo P8

A região Centro alcançou, pelo segundo ano consecutivo, mais de
100 empresas Gazela. Leiria é um
dos concelhos com maior número.
Ao todo, são 14 as empresas distinguidas.

Governo diz que
“não existem
condições para
prosseguir o
desconfinamento”
Pandemia | P17

Edifícios em
S. Pedro de Moel
no Revive
Marinha Grande | P9

Dia da Defesa
Nacional obriga
mais de uma
centena de jovens
a isolamento

Viveiro de Trutas
nasce em Figueiró
dos Vinhos
Investimento | P13

Leiria | P4
A infecção pelo novo coronavírus
de um dos jovens que participou no
Dia da Defesa Nacional, realizado na
Base Aérea de Monte Real, em Leiria, obrigou ao isolamento profilático de mais de uma centena de participantes.

Ciclista
João Almeida
testado para
superar ‘stress’
térmico
Jogos Olímpicos | P19

