VOTE NA ILHA DE TAVIRA PARA “7 MARAVILHAS – PRAIAS DE PORTUGAL”
A Ilha de Tavira integra as 21 praias finalistas na eleição das “7 Maravilhas –
Praias de Portugal”, na categoria Praia de Dunas, cujo anúncio foi feito, ontem,
dia 06 de maio, no programa da RTP dedicado a esta iniciativa, a partir da
Comporta, na Costa Alentejana.
O ator Ruy de Carvalho apadrinha a candidatura tavirense e 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”.
Nos últimos vinte anos, reconhecendo uma aposta continuada e sustentada na
sua valorização, as praias de Tavira foram distinguidas com diversos
galardões, nomeadamente, Bandeira Azul da Europa, melhor concessionário e
o prémio Quality Coast e, por uma revista internacional de férias e viagens,
considerada uma das dez melhores praias do mundo para famílias.
A par destas distinções, destaca-se, igualmente, a candidatura da Dieta
Mediterrânica a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, a
qual inclui Portugal e Tavira enquanto comunidade representativa.
As referidas candidaturas e a distinção do Parque Natural da Ria Formosa
como Maravilha Natural de Portugal refletem o potencial de Tavira.
Pela beleza da paisagem natural, pela qualidade e temperatura da água, pela
areia fina e pelos equipamentos disponíveis, a Ilha de Tavira apresenta as
caraterísticas necessárias para se assumir como uma das “7 Maravilhas Praias
de Portugal”.
Vote na Praia da Ilha de Tavira:
Telefone: 760 207 714 (valor da chamada 0,60 + IVA)
Internet: www.7maravilhas.pt
Facebook: www.facebook.com/7maravilhas
Tavira, 07 de maio de 2012
O Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
José Graça
(processado por computador)

