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As bandeiras “Azul” e “Praia
acessível para todos” foram
hasteadas ontem nas duas
praias fluviais do concelho de
Penacova (Reconquinho e Vi-
mieiro), que ostentam ainda o
selo “Qualidade de ouro”.

As cerimónias oficiais decor-
reram ontem de manhã com a
presença de membros do exe-
cutivo camarário de Penacova,
presidentes das juntas de fre-
guesia, deputados municipais,
operadores turísticos locais, na-
dadores-salvadores e Agência
Portuguesa do Ambiente, enti-

dade a quem compete verificar
os critérios de qualidade para
atribuição do galardão.

A vereadora Magda Rodri-
gues, que na Câmara de Pena-
cova assume o pelouro das
praias fluviais, aproveitou a ce-
rimónia do hastear das bandei-
ras para evidenciar o investi-
mento do município na «me-
lhoria das condições de segu-
rança e socorro da Praia Fluvial
do Reconquinho», aludindo no-
meadamente à aquisição de
uma casa de madeira, que «reú -
ne melhores condições de apoio

aos nadadores-salvadores».
«As nossas praias fluviais são

cada vez mais um forte cartão
de visita, onde a segurança e o
bem-estar devem estar sempre
em primeiro lugar», frisou a ve-
readora, enaltecendo ainda o
trabalho dos colaboradores da
Câmara, que «todos os anos fa-
zem, com arte e engenho, a
ponte de madeira no Reconqui-
nho, já considerada por muitos
um ícone deste local».

Em comunicado, a autarquia
recorda que a “Bandeira Azul”,
para além do reconhecimento

da qualidade geral das duas re-
feridas praias, simboliza igual-
mente o «cumprimento de re-
quisitos que vão desde a quali-
dade da água, à segurança do
local, passando pela educação
e gestão ambiental e pela exis-
tência de equipamentos de
apoio de qualidade». 

Já a bandeira de “Praia Aces-
sível para Todos”, acrescenta, é
«um galardão que confirma a
existência de condições para
que os utentes com mobilidade
condicionada possam também
desfrutar destas zonas balnea-
res, estacionamento reservado,
acesso pedonal, passadeiras no
areal e sanitários adaptados»,
enquanto que o selo “Qualidade
de Ouro”, atribuído pela asso-
ciação Quercus, avalia a quali-
dade das águas balneares na-
cionais, tendo também em
conta a forma como decorreu
a última época balnear.

Lembra ainda o município
que a Praia Fluvial do Vimieiro,
que «recentemente sofreu um
forte investimento da autarquia
penacovense e da união das fre-
guesias local», hasteou também,
pelo segundo ano, a bandeira
pertencente à Rede de Praias
Fluviais das Aldeias de Xisto.�

Bandeiras comprovam boas
praias fluviais em Penacova
Qualidade Cerimónias de hastear de bandeiras decorreram ontem nas praias
de Reconquinho e Vimieiro, onde o município tem vindo a fazer investimentos
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Município promoveu cerimónias do hastear das bandeiras “Azul” e “Praia acessível para todos”


