TAVIRA ASSINALA EFEMÉRIDES AMBIENTAIS
À semelhança de anos anteriores, com o intuito de assinalar as efemérides ambientais
dos Dias Mundiais da Floresta (21 de março) e da Água (22 de março), a autarquia
tavirense vai dinamizar um conjunto de atividades com o intuito de consciencializar a
população para estas temáticas.
No Dia da Floresta, 21 de março, em parceria com o Centro de Ciência Viva de Tavira
e com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a autarquia irá assinalar
a data, no Parque de Lazer da Mata da Conceição. Nesse âmbito, será disponibilizado
aos visitantes um conjunto de informação sobre a Floresta e desenvolvida uma
campanha com vista à angariação e criação de um banco de voluntários que estejam
interessados em participar numa ação de plantação que terá lugar em novembro, no
Perímetro Florestal. Os potenciais voluntários receberão, no dia 21 de março, uma
planta.
Outra efeméride ambiental que terá lugar esta semana e que a autarquia irá assinalar é
o Dia Mundial da Água (22 de março). Sob esta égide, estarão patentes no Mercado da
Ribeira, as exposições "A Água no Algarve" e “Água, gotas de vida” (de 18 a 31 de
março). Estas exposições, a primeira editada pela Associação Almargem e pelas
Águas do Algarve, e a segunda pela Taviraverde, serão visitadas por ATL´s e Jardins
de Infância do concelho potenciando o contato e despoletando o interesse dos mais
novos pela temática, através de uma sessão informativa realizada por técnicos da
autarquia, no dia 22 de março.
A comemoração das presentes efemérides visa sensibilizar a população para a
temática bem como criar uma consciência ambiental que contribua para construção de
uma cidadania ecologicamente mais responsável.
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