NOTA DE IMPRENSA
7 Abril 2014

Concelho da Sertã recebe o Portugal Walking Festival
na sua Rede de Percursos Pedestres
O território da Sertã afirma-se como destino privilegiado para os caminheiros
portugueses e estrangeiros, mostrando uma visão de desenvolvimento centrada no
Turismo de Natureza. Desta forma, o Município da Sertã assumiu um protagonismo
determinante na oferta de Passeios Pedestres no Centro de Portugal, no território do
Pinhal Interior e Vale do Zêzere.
Terá lugar na Rede de Percursos Pedestres da Sertã, de 16 a 18 de Maio de 2014 o Portugal
Walking Festival SERTÃ 2014, iniciativa que pretende ser um evento regular de grande
amplitude na promoção da região como destino de Turismo de Natureza, com especial
enfoque nos Percursos Pedestres. Este evento tem como grande objectivo divulgar a Rede
de Percursos Pedestres da Sertã que está implantada, bem como novos trilhos que venham a
ser criados e publicados.
Este tipo de iniciativa é o começo de um verdadeiro trabalho de parceria entre todos os
atores públicos e privados, onde se procuram formas de atrair públicos diversificados para os
valores naturais e patrimoniais da região, ao longo de todo o ano. A definição de preços de
participação muito bonificados para residentes no concelho serve para que as populações
locais possam usufruir destas infraestruturas de uma forma plena, conhecendo o seu
território e valorizando-o enormemente pela percepção da presença de visitantes exteriores.
Durantes dois dias de Passeios Pedestres, caminheiros portugueses e estrangeiros irão
percorrer três percursos baseados na Sertã, em Figueiredo e em Pedrogão Pequeno, perto
da deslumbrante paisagem da Barragem do Cabril. Momento alto do evento será também o
jantar de sábado onde serão servidas as iguarias regionais com destaque para o Maranho e o
Bucho, tipicamente oriundosda Sertã.
A organização técnica do evento é da responsabilidade da SAL Sistemas de Ar Livre,
operador de animação turística especializado em Passeios e Percursos Pedestres desde 1996
e conta com a certificação da responsabilidade da plataforma Walking Portugal.
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Segundo José Pedro Calheiros, diretor técnico do festival: “O Centro de Portugal é uma
caixinha de surpresas para quem o visita. Claro que é preciso sair um pouco das estradas
nacionais e das autoestradas para sentir emoções fantásticas. Os vales fluviais com rios e
ribeiras, as mil cores das rochas e da vegetação, os testemunhos de milhares de anos de
civilização e de saberes ancestrais tornam a Sertã um local fora do comum para a prática de
Passeios Pedestres. Ao percorrer este território pela primeira vez percebi que tínhamos que
o mostrar ao mundo. Passo a passo, vamos conseguir.”
Ainda sobre o destino de Passeios Pedestres há a realçar a importância do mercado
internacional com mais de cem milhões de praticantes regulares, na Europa e América do
Norte. O Portugal Walking Festival será o motivo de publicitação expedita junto destes
amantes do andar a pé, para que não só participem nas suas edições, mas passem a colocar a
Sertã e o Centro de Portugal na sua lista de destinos regulares de caminhadas. Nesta ação
terá importância capital a intervenção das estruturas regionais e nacionais de turismo para
levar mais longe esta informação contribuindo para a afirmação do Centro de Portugal e do
Pinhal Interior enquanto destino de preferência para o Turismo de Passeios Pedestres em
Portugal.
Ver mais em
www.portugalwalkingfestival.com/serta
www.facebook.com/portugalwalkingfestival
Contactos
Câmara Municipal da Sertã:
- Dr.Victor Farinha – Telf (+351) 274.809.010 ou turismo@cm-serta.pt
SAL Sistemas de Ar Livre:
- Engº José Pedro Calheiros – Telf (+351) 265.227.685 ou serta@portugalwalkingfestival.com

Página 2 de 2

