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O MAGazine Montanhas Mágicas está de volta. A magia das montanhas está de volta. As Mo
ntanhas Mágicas
®

voltam ao seu convívio. Após um interregno de alguns meses a revista das Montanhas Mágicas
está de volta aos leitores. Após oito edições da MAGazine, sentiu-se a necessidade de
proceder a algumas alterações editoriais e, ainda, à renovação da imagem. Esperamos ir ao
encontro das vossas preferências e que as alterações introduzidas sejam do vosso inteiro
agrado.

A Carta Europeia de Turismo Sustentável foi atribuída ao território das Montanhas Mágicas,
pela
Federação Europarc . A direção da ADRIMAG
recebeu, em novembro, numa cerimónia realizada no Parlamento Europeu em Bruxelas, o
galardão que reconhece que o território dos sete municípios defende e protege a natureza e
promove um turismo sustentável, com qualidades ímpares.

Obter o reconhecimento das entidades europeias, em matéria de preservação e proteção foi
apenas o primeiro passo, pois o merecimento e a continuidade dependem de todos. O esforço
conjunto dos residentes, dos autarcas, dos empresários, dos parceiros e promotores do turismo
será a base e o alicerce da projeção das Montanhas Mágicas ® como um destino turístico de
excelência no futuro.

A comunicação será, assim, fundamental para levar ao conhecimento de todos as qualidades
diferenciadoras deste território ao nível da paisagem, da fauna, da flora, da qualidade das
águas e, mais importante, da hospitalidade das suas gentes. A revista das Montanhas Mágicas
dá, assim, o seu contributo para a divulgação desta região apresentando novas rotas e locais
de visitação, novos espaços de alojamento e uma vasta lista de eventos que o convidam a si,
caro leitor, a visitar e a sentir a magia destas montanhas.

Visite, saboreie, descanse e divirta-se nas MONTANHAS MÁGICAS .
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Boa leitura e até à próxima edição da revista, no verão.
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