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Por regra, o dia 1 de
Julho marca o início da
época balnear no concelho de Pampilhosa da
Serra e como não podia
deixar de ser, nesta altura do ano, as quatro
praias fluviais do concelho são os principais
cartões-de-visita e dos
locais mais procurados.
Na presente época
balnear o concelho conta com 3 praias fluviais –
Pessegueiro, Janeiro de
Baixo e Santa Luzia, que
juntam a Bandeira Azul
ao galardão “Qualidade
de Ouro”, atribuído pela
QUERCUS – Associação
Nacional de Conservação da Natureza, que
distingue a qualidade da
água balnear das praias
portuguesas.
Recorde-se que a autarquia decidiu não candidatar a Praia Fluvial
de Pampilhosa da Serra
a ambas as distinções,
devido a uma intervenção no leito do rio inicialmente prevista para
antes do início da época balnear, que poderia
comprometer os resultados das análises à água.
Ainda assim, foi decido
que a obra só avançará
após terminar o período balnear, para que a
praia possa funcionar
sem qualquer limitação,
devidamente vigiada e
com a qualidade habitual.
Devido à pandemia e
de acordo com a informação disponibilizada
pela APA - Associação
Portuguesa do Ambiente, a lotação máxima das
praias do concelho é a
seguinte: Janeiro de Baixo (310 pessoas); Pampilhosa da Serra (330 pessoas); Pessegueiro (140
pessoas) e Santa Luzia
(110 pessoas).
À semelhança do que
aconteceu o ano passado,
a Câmara Municipal irá
assegurar todas as normas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde e apela a
que os banhistas utilizem
a app Info Praia, privilegiando as praias com um
nível de ocupação mais
baixo.
O território possui
igualmente
inúmeras
zonas ribeirinhas e ou-

Nas Praias Fluviais
do Vimeiro, em S. Pedro
de Alva, no Rio Alva e do
Reconquinho, no Rio Mondego, foram hasteadas
as Bandeiras Azul, Praia
Acessível e Qualidade de
Ouro, com destaque para
a do Vimeiro que pela
primeira vez viu hasteada a Bandeira Acessível,
graças aos investimento
ali proporcionados pela
União de Freguesias de
S. Pedro de Alva / S. Paio
do Mondego, com o apoio
da Câmara Municipal, tendo o presidente da União,
Vítor Cordeiro, deixado
palavras sobre o acontecimento, pois foi graças
ao empenho da autarquia
que lidera que tal faceta
aconteceu, tendo em conta as obras ali efectuadas,
fazendo notar de que «vamos continuar a trabalhar
com mais qualidade e projecção não só da freguesia, do concelho, mas da
região», não deixando de
referenciar o nome de Alfredo Fonseca, o autarca
da ocasião que despoletou
toda a engrenagem deste
que é hoje um grande empreendimento
turístico,
isto no início da década de
90, que começou no desbravamento do local e lhe
deram seguimento os autarcas que lhe sucederam,
António Gabriel, António
Correia, Luís Adelino.
Carlos
Oliveira,
da
Associação Portuguesa do
Ambiente,
regozijou-se
pela atribuição da bandeira Acessível, sinal de
que todos trabalham no
mesmo sentido, para tornar o ambiente mais saudável.
Para Pedro Coimbra,
presidente da Assembleia Municipal de Penacova, mesmo havendo praias sem bandeiras tanto
no Rio Alva como no Rio
Mondego no concelho, que
têm condições para serem
utilizadas, «esta é uma
marca que nos diferencia,
é um caminho que vem
sendo trilhado e continuará a ser trilhado», considerando o momento significativo, que traz riqueza à
comunidade, criando condições para os locais, não
deixou de elogiar o papel
que o Presidente da Câmara tem tido neste contexto, que ao longo do
seu mandato apostou nas
praias fluviais, bem como
à APA, pelo trabalho qua
faz e pela colaboração que
dão ao concelho de Penacova.

Janeiro de Baixo

Pampilhosa da Serra

Pessegueiro

Santo Lúzia
tros espaços públicos de
acentuada beleza, que
podem constituir-se como
excelentes
alternativas
às praias fluviais certificadas, de modo a evitar
grande aglomerados. A
localização da maioria
destes espaços e as suas
caraterísticas pode ser
conhecida através da app
Pampilhosa da Serra,
disponível para IOS e Android e que pode ser descarregada gratuitamente.

As sucessivas distinções obtidas pelas praias
fluviais do concelho, continuam a atestar as potencialidades do território,
nomeadamente no que
diz respeito à qualidade
da água e das infraestruturas, da segurança e
conforto dos utilizadores,
facto que espelha a preocupação do Município na
preservação e promoção
do património natural e
paisagístico.

Vimieiro

Reconquinho
Humberto
Oliveira
destacou a norma que tem
sido seguida em termos do
desfraldar as bandeiras
que permitem salvaguardar o bom estilo higiénico
e saudável destas praias,
sobretudo a do Vimieiro, que está incluída na
Rota do Rio do Alva, desde Sabugueiro à Raiva,
não esquecendo que há
outras praias no concelho, que não tendo estes
títulos, como as de Paradela, Carregal e Friúmes,
têm condições para serem
usufruídas, mas tendo em
atenção os cuidados a ter.
Teve palavra elogiosas
para com a Junta de Freguesia, e todos os que têm
colaborado ao longo dos
anos neste projecto, não
esquecendo os nadadores-salvadores, os Bombeiros, a GNR, etc.
Considerando as Praias
do Vimieiro e Reconqu-

inho, «as melhores do
mundo», o Presidente da
Câmara de Penacova não
deixou de lembrar que
a Praia do Reconquinho tem a particularidade
de ter paredes-meias o
Parque de Campismo Municipal, cuja parceria vai
ser reforçada com a Federação Portuguesa de Caravanismo e que tal como no
Vimieiro estão instalados
dois excelentes restaurantes. Deixando a nota de
que «deixamos as sementes para que o caminho
possa continuar, já que
todos somos poucos para
continuar este trabalho».
Estas praias estão preparadas para receber
em segurança, durante a
época balnear, até 12 de
Setembro, todos os que
as visitem, de acordo com
os critérios estabelecidos
pela Direcção-Geral de
Saúde.

