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Agostinho Abade, Oásis Atlântico
“Estamos no meio de uma ponte,
precisamos de crescer mais„
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Dark Sky Alqueva

O céu estrelado sobre o Grande Lago

Se associa o Grande Lago do Alqueva somente
ao turismo náutico saiba que está a perder algo
mágico: a fruição de um céu estrelado livre de poluição luminosa e um sem número de actividades
nocturnas inesquecíveis. Isso mesmo garante
Apolónia Rodrigues, presidente da Genuineland
– Turismo de Aldeia e criadora/coordenadora do
Programa Dark Sky Alqueva, o qual veio dar uma
nova vida a este território – o primeiro do mundo
a obter a certificação Starlight Tourism Destination, atribuída pela Fundação Starlight - com aquilo
que, em 2008, era apontado como tendência de
mercado: o astroturismo. O nome pode “assustar”
mas, na verdade, é algo muito simples: usar o céu
nocturno como principal motivo de atractividade
do Alqueva.
O projecto visa a implementação da Agenda para
a Sustentabilidade e Competitividade do Turismo
Europeu nos concelhos de Alandroal, Barrancos,
Moura, Mourão, Portel e Reguengos de Monsaraz. E procura “dar resposta a desafios como a
redução da sazonalidade da procura, o impacto
do transporte turístico, a melhoria da qualidade do
emprego no sector do turismo, a melhoria da qualidade das comunidades face à mudança, minimizar
o impacto da utilização de recursos e da produção
de resíduos, conservar e acrescentar valor ao
património natural e cultural, possibilitar o gozo de
férias a todos e utilizar o turismo como ferramenta
no desenvolvimento sustentável global”, explica a
responsável.
Neste Programa Dark Sky existe uma Rota Dark
Sky mas também outros projectos e serviços relacionados com o património, cultura e paisagem, tal
como o Parque do Céu e dos Lugares Místicos. Na
área certificada é possível, além das observações
astronómicas, fazer ainda canoagem, birdwatching, wildlife watching, passeios pedestres e a
cavalo, orientação, provas de vinhos, Spa, Yoga ao
ar livre, entre outras actividades.
Se por aqui passar este Verão, fique a saber que
poderá contar, já a partir deste mês, com o Parque
de Natureza de Noudar, em Barrancos, equipado
com telescópios de 16” e binóculos de visão nocturna. Nos dias 22 e 23 de Agosto, e em Monsaraz,
será a vez da terceira Dark Sky Party Alqueva, sob a
temática da Arqueoastronomia. «

