Covilhã

Para dar corpo à primeira fase de desenvolvimento de uma política de estabelecimento de
acordos de geminação inédita no Concelho da Madalena, o Município assinou um primeiro
acordo com o seu congénere da Covilhã, a 1 de Maio de 2005.

Tendo em consideração que Covilhã e Madalena dispõem dos pontos mais altos dos territórios
continental (a Torre, 1993 metros acima do nível do mar), e nacional (o “Pico Pequeno”, ou
“Piquinho”, 2351 metros), e que um conjunto de áreas de interesse comuns podem ser
aprofundadas (desde o aproveitamento dos recursos naturais para a promoção do turismo de
montanha, até ao tecido sócio-cultural particularmente activo nos dois Concelhos), o Acordo de
Geminação prevê o estreitamento de laços de amizade e cooperação, e um compromisso
assumido, por parte dos autarcas serranos e ilhéus, no sentido de uma cada vez maior partilha
de conhecimentos em matérias charneira para o desenvolvimento dos dois territórios.

A geminação agora assumida foi antecedida por um conjunto de contactos, ao nível dos
respectivos Gabinetes da Presidência das Câmaras Municipais, e de visitas comuns. Assim,
em meados de Novembro de 2004 estiveram na Madalena os Vereadores Luís Barreiros e
João Esgalhado, da Câmara Municipal da Covilhã; depois, no aproveitamento de uma mais
ampla deslocação ao Continente, por ocasião da presença da ilha do Pico na edição deste ano
da Bolsa de Turismo de Lisboa, uma delegação da Madalena esteve na Serra da Estrela,
tendo, na altura (21 de Janeiro) sido assinado um primeiro Protocolo de Intenções,
ante-câmara da geminação, entretanto rubricada, no Salão Califórnia da Sociedade
Filarmónica União e Progresso da Madalena, a 1 de Maio, pelos Presidentes dos dois
Municípios, Jorge Rodrigues e Alçada Rosa.

A Covilhã é um Município com 31 freguesias (quatro das quais urbanas), e cerca de 70 mil
habitantes (dos quais quase 50 mil cidadãos eleitores). O seu sítio electrónico oficial pode ser
visitado no endereço www.cm-covilha.pt .

1/1

