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Outras Notícias

· José Niza vai receber Medalha de Ouro de
Santarém a título póstumo
· Faleceu o padre António Mendes Silva
· Assaltos frequentes alarmam empresários da zona
industrial da Lapa
· Maior incêndio do ano em Ourém chegou em
Outubro
· População do Tramagal manifesta-se e mantém por
mais algum tempo a estação dos Correios
· Autarca de Alvega preocupado com segurança no
posto dos CTT
· Moradores de Louçãs e Pinheiro continuam
contestação ao IC9
· Autarcas de Ourém criam comissão para contestar
encerramento de extensões de saúde
· Encerramento de postos de saúde de Louriceira e
Malhou preocupa autarcas
· Assembleia de Torres Novas contra degradação do
acesso à saúde
· Tribunal dá como provado que houve destruição de
vestígios arqueológicos numa obra da Enfis
· Muros de betão junto ao castelo divide eleitos de
Tomar
· Prédio em risco em Torres Novas continua por
demolir
· Arqueólogo garante bom estado de conservação
da Villa Romana
· Obras de saneamento na Fajarda custam 2,8
milhões de euros
· Proprietária do acervo do Museu da Boneca acusa
Câmara de Alcanena de se desinteressar do projecto

Sociedade

Salinas de Rio Maior atraem mais
visitantes 

O número de utentes a visitar o posto de Turismo nas Salinas de Rio Maior já ultrapassa em
muito os valores relativos ao ano passado. “Em apenas 6 meses recebemos 12.000 utentes
enquanto que durante todo o ano que passou registámos apenas 8.000” explica Carlos
Pereira, arqueólogo da câmara, garantindo que a iniciativa “Rota do Sal Atlântico” poderá estar
na origem dessa mudança. Integrada no projecto “ECOSAL ATLANTIS- Ecoturismo nas salinas
do Atlântico: uma estratégia de desenvolvimento integral e sustentável” (do qual Rio Maior faz
parte, juntamente com entidades de países como França, Espanha e Reino Unido) a rota do
sal tem como objectivo central a promoção, através da criação de um roteiro integrado, de
diversas salinas. A iniciativa começa a ter, em Rio Maior, os resultados pretendidos. “A
sinalização colocada por todo o município teve, na minha opinião, papel decisivo neste
aumento de visitantes” explica Carlos Pereira, falando da mais-valia do projecto ECOSAL
ATLANTIS. “Tem ajudado muito, notam-se as diferenças” acrescenta, garantindo que muito
em breve as Salinas poderão contar ainda com um círculo de visitas definido, complementado
por uma série de actividades dinamizadoras do espaço.”

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a
redacção de O MIRANTE.

Gostei Concordo


