PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DA GUARDA
Joaquim Carlos Dias Valente

Voltamos à Volta…
Percorremos ao longo de quatro anos um caminho
longo e árduo mas hoje conseguimos afirmar que
em termos desportivos executamos com sucesso
um plano rico e ambicioso.
A sublinhar um conjunto de sucessos desportivos
recebemos, mais uma vez, a Volta a Portugal em
Bicicleta que há quatro anos nos brinda com
pessoas, animação e o espectáculo único que
caracteriza esta prova desportiva de renome
internacional.
É neste ambiente de festa que a Câmara Municipal
da Guarda se revê porque é este binómio de
festa-desporto que a Câmara Municipal
da Guarda se esforça por promover levando
à prática de desporto, contribuindo para mais
saúde e mais qualidade de vida.
Estamos cientes que o desenvolvimento
sustentado da nossa região também passa pelo
desporto e a Volta a Portugal em Bicicleta é a prova
de que é possível promover as localidades,
as pessoas, o património e a cultura através
do desporto. A Volta a Portugal potencia
a interligação entre todas as áreas contribuindo
activamente para o desenvolvimento das terras.
O apoio a este tipo de iniciativas é para a Câmara
Municipal da Guarda encarado como
um investimento seja em termos económicos,
turísticos, culturais e obviamente desportivos.
Sabemos que esta prova contribui para
a promoção da Guarda, pelo que me permito em
nome pessoal e em nome da Câmara Municipal
da Guarda deixar o registo do reconhecimento
a todos os profissionais e colaboradores que
durante meses se dedicam à organização desta
iniciativa; aos atletas que vão passar pela Guarda
desejo uma prova bem sucedida.
GUARDA
A todos os que em 7 de Agosto vão visitar
a Guarda, sejam bem-vindos.

A CIDADE DOS CINCO Fs
A cidade da Guarda, situada a 1056 metros de altitude,
a mais alta de Portugal, pertence à região da Beira Interior
Norte e é conhecida pela cidade dos 5 Efes: Forte, Farta, Fria,
Fiel e Formosa.
Forte, porque a torre do castelo, as muralhas e a sua
situação geográfica comprovam a sua força.
Farta, devido à fertilidade das terras do Vale do Mondego.
Fria, pela proximidade da Serra da Estrela.
Fiel, porque o Alcaide-Mor do castelo da Guarda, Álvaro Gil
Cabral, trisavô de Pedro Álvares Cabral, se recusou
a entregar as chaves da cidade ao Rei de Castela durante
a crise de 1383/1385 e teve ainda fôlego (mais um efe...)
para participar na batalha de Aljubarrota.
Formosa, finalmente, pela beleza natural do núcleo urbano.
Foi ainda dado o nome de fiel à Gárgula, significativamente,
voltada com o traseiro para nascente (para Espanha) em tom
de desafio e desprezo, o que costuma despertar
a atenção dos turistas.
A Guarda ostenta ainda o título de Cidade Bioclimática
Ibérica, que lhe foi conferida, em 2002, pela Federação
Europeia de Bioclimatismo, pela salubridade e pureza do ar. G.J.
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