MUNICÍPIOS DO ALGARVE FORMALIZAM ASSOCIAÇÃO CITTASLOW PORTUGAL

Os municípios algarvios de Lagos, São Brás de Alportel, Silves e Tavira
formalizaram hoje, dia 21 de dezembro, a escritura de constituição da
ASSOCIAÇÃO CITTASLOW PORTUGAL – ACSP, e procederam à eleição
dos seus primeiros órgãos sociais.

Em 1986, Carlo Petrini funda na Itália o movimento Slow Food para lutar contra a
uniformização dos sabores, a má qualidade da comida rápida produto da globalização
e da cultura fast food. Em Paris, naquele mesmo ano, foi oficialmente constituído o
movimento Slow Food mediante a elaboração de um manifesto assinado por delegados
de quinze países.
Mais tarde, em 1999, o movimento Slow estendeu-se às cidades e aos problemas
urbanos. O lema era o elogio à lentidão, numa altura em que a mesma está fora de
moda, ultrapassada pelos princípios da eficácia, produtividade e crescimento.
Este movimento trouxe às cidades uma nova abordagem, valorizando a mobilidade em
vez de facilitar a rapidez, os intercâmbios estritamente funcionais e muitas vezes
mercantis, proporcionando aos habitantes a possibilidade de aproveitar sua existência,
criando novos espaços favoráveis às relações humanas e à participação dos cidadãos
no quotidiano das comunidades.
Como objetivo maior deste movimento internacional, sintetizado no manifesto de
Orvieto, o desenvolvimento das comunidades locais é baseado, entre outros fatores, na
capacidade de partilhar e reconhecer as suas especificidades intrínsecas, recuperá-las,
divulga-las e vivê-las profundamente. Em suma, criar uma maior qualidade de vida para
todos e de (re)encontrar a ideia de bem-viver.

O Movimento Cittaslow tem como principais recomendações para as cidades aderentes
a necessidade de valorização do património urbano histórico (evitando a construção de
novos prédios), a redução dos consumos energéticos, a promoção das tecnologias
ecológicas, a multiplicação dos espaços verdes e espaços de lazer, a limpeza e
manutenção dos espaços urbanos, a prioridade aos transportes coletivos e outros
transportes não poluentes, a diminuição do lixo e desenvolvimento de programas de
reciclagem, a multiplicação das zonas pedonais, o desenvolvimento de comércio de
proximidade, o desenvolvimento de infraestruturas coletivas e equipamentos adaptados
aos portadores de deficiência e para todas as faixas etárias, a promoção de uma
verdadeira democracia participativa e a preservação e a valorização dos costumes
locais e dos produtos regionais.
Os municípios algarvios subscritores da ACSP já pertenciam individualmente à rede
internacional do Movimento Cittaslow tendo concluído agora um processo de
elaboração de estatutos da nova associação, que terá a sua sede em São Brás de
Alportel.
A presidência da Assembleia Geral da ACSP será ocupada por Rogério Santos Pinto,
presidente da Câmara Municipal de Silves, e a do Conselho Fiscal por Júlio José
Monteiro Barroso, presidente da Câmara Municipal de Lagos.
A direção da Associação Cittaslow Portugal é composta por António Paulo Jacinto
Eusébio, presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel (presidente), Jorge
Manuel Nascimento Botelho, presidente da Câmara Municipal de Tavira (vicepresidente) e Jorge Bugalho Serpa, vereador da Câmara Municipal de Lagos
(tesoureiro), e durante o próximo mês deverá apresentar o plano anual de atividades,
que passará prioritariamente pelo alargamento e consolidação da rede nacional de
cidades e vilas aderentes.
Tavira, 21 de dezembro de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)
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