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p.e!<a l.egi.sta.ção em vlgôr encontm.m-se as n:os•s as estancias de turismo
clas.sific[lJcLas segundo a sua natur·eza.
Pode a.firmar-.se, po~·ém , quQ essa class'ificação é ape.n as •e mJpirica, sean
·
·J!·UfVisctuer resu\l t8.dos vanta•jos'D5.
P1•átucaJTYJ!ento, m'l.üto ·e mbora a lei classiüctue uma estancia de turisl!1e>, como estancia de a·epouso O'U' de p raale•r, qua1que~· p~s&oa singu!m· ou
oo·lie·c t'lN a pod~et•á livremente exe~·oe1· dentro dela, tôdas as aJCt11Vid'Mi•e s de
natun;za turistic:l, por comJpl,eto conL-ráTias ás suas oondtções rmtum.is , sem
que rus próprias Comissões <Le Lnici a tiV'a. e Turismo disponham de e•l·eme ntos
pan·a se opôl'em a taiJ> actos que a·meaçam omn'Promete·1· o futuQ·o do tuirlism.o
em FortugaJ .
•'\!s nossas zonas de t U!rismo eS'tão a <Lesenvo.Lver•s€ ao a caso, numa
a naTctnia ve•r::lade iramente nefa sta, pois, d esejando &e~· tudo ao mesmo
tempo, aeab-m·ão poa· não ser ccis a nenhuma.
De- norte a suà o Pais é igua•lii:Il.€li1te lmdo; mas sempr-e va riado•.
Convém aue as terras· de twismo s·e desenvolvam dentro de princípios
definidos e s;rn q ,u.e umas ás out~·. as se pr.ejudtQLuem com uma ooncm•rencia
nefa,sta.
Nãio é de bôa p rudência continU'a•r •a a.dmlitir numa estânci[lJ de ~IZter
que !leine uma p~,z d e cem>itério; e que, nuiill'a estância ele r.e pouso, se ~a,noem
mo-rtJed t'O!S sem conta,, se · cons1t:::.tann te1efonia.s tôda a noit-e. se permitam
corridrus de automo.veis t:.a<rua ·; ou e nttão que uma praia perilgDSLss1ma\, se
t•éclanne oorruo 'Praia das crianças e que , numa pra1'a se·m per-i go, própria
para as crianças, se não lfalça nada pa.r [lJ o seu bem.
E' neoessli;rio .q1ve, á semelll!I!I'.ça. dos países es trangeiros, [!JS nossas estânci•as de turisrrto se des eniVoivam e 11éclamem cLen tro· de n ornms fixas.
Como consegui-lo práttcamente?
PeLa pub!iooção de J.eis es pe cia is q,ue tomariann o nO'Ine de «Fora1e de
Turismo». Verdade'i!'[lJS cartas ele privilégio de nature= tu.ristica, êstes no.vos
forais permit iria-m mganiza r clefiniti'v[!Jmente a industria! do tu.rásmo em
P on·tugal.
Só por si, a própt'ia· en.tr·ega soLene, da ca.rta do foral, nas várias· Crumta-ras
Mumicipa;is do Piais, oon stituir.ia um =rugnHíco pre texto pa;~·a propagai!' e
deseil!VoJ.ver as nossas zo nas de turismo .
Em face dJO exposto tenho a honra de propôr ao Digno I . C. iN. T. o
seguinte:
l. o - As ·entidade·& oficia•is e particuJJa~·.es· QUe se dedic[!Jm â industria
de tut'ismo e.s tud•[!Jrão, em conjunto, os forais de turismo das· suas BG·t ânctas,
no senti:üo d•e lht's d€1fi.n.ia· o desen\•oliVi:mento de harmonia eom a.s condições naturats •e a olassifi.cação J,ega;l.
2.o - O fora.! de turil>mo será uma cM"ta' de privilégio, a publicar como
l ei, e so!•eneme111te entregue pe'la,s Cama·ras M'llnioiva.is• ás respectiiVaJ> ComiSsões <d e Iniciatuva, em documentos s imHm·es aoJ> existentes no ArQuivo
Nwcional da Ton·e do Tombo.
3.o - Nenhum réclamo, 01u a•cto,, po-de~·-á ser pra.ticado, IllliiS estâncias
de turismo, contrári[!Jmente >aiO dwpôsto no se'l.l fora-!., ifican:üo a guarda dêste
e a fiscaHza.ção d as suas diSIPQsilções a cargo d l\s Com\ssões de Inici:a:tiva.
~ Tur ismo.
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