TAVIRA COMEMORA 25 ANOS DE BANDEIRA AZUL
Realiza-se, amanhã, dia 21 de junho, a cerimónia do hastear da Bandeira Azul
e Praia Acessível – Praia para Todos - 2012 nas praias do concelho de Tavira,
contando com a presença do Presidente da Câmara Municipal, de
representante da Agência Portuguesa do Ambiente e de outras entidades.
No litoral tavirense, vinte e cinco anos depois da primeira Bandeira Azul da
Europa – Praias ter sido içada na Ilha de Tavira em 1987, serão hasteadas
Bandeiras Azuis nas praias de Tavira-Mar, pelas 10 horas, seguindo-se
Cabanas, Terra Estreita e Barril, sendo que nesta última será igualmente içado
o símbolo distintivo de Praia Acessível – Praia para Todos – 2012.
Na praia da Terra Estreita, será igualmente içado o galardão Quality
Coast‘2011, atribuído pelo júri internacional The Coastal & Marine Union,
sediado na Holanda e integrando várias universidades, no final da época
balnear passada ao Município de Tavira e à Junta de Freguesia de Santa
Luzia, enquanto responsáveis por aquela zona balnear.
Recentemente, as quatro praias de Tavira foram distinguidas pela Associação
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza como praias com
qualidade de ouro, atestando a qualidade de uma frente balnear com cerca de
dezassete quilómetros de areia limpa e águas tépidas entre as barras da
Fuzeta e do Alacém.
Por outro lado, a Ilha de Tavira integra as 21 praias finalistas na eleição das “7
Maravilhas – Praias de Portugal”, na categoria Praia de Dunas, sendo
apadrinhada pelo ator Ruy de Carvalho que apela ao voto na única praia da
costa sul de Portugal que se encontra a concurso.
As praias de Tavira voltam a estar em destaque, após terem sido, no verão de
2011, o cenário da série televisiva “Morangos com Açúcar” da TVI, e da
distinção do Parque Natural da Ria Formosa no âmbito da iniciativa “7
Maravilhas Naturais de Portugal” em 2010.
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