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A ação decorreu ontem, em oito pontos da cidade de braga

Mais de 200 voluntários retiraram 
7,5 toneladas de lixo do rio Este

 diana carvalho

A
ação de limpeza 
do rio Este termi-
nou com sete tone-
ladas e meia reco-

lhidas. A iniciativa surgiu 
em 2020 da parceria en-
tre a AMO – Associação 
Mãos à Obra e a Associa-
ção Rodellus e este ano 
está integrada na Sema-
na do Clima do Municí-
pio de Braga.

Mal batiam as 9h30 e 
já mais de 30 voluntários 
calçavam as luvas para co-
locar mãos à obra junto da 
Junta de Freguesia de Ce-

leirós, para uma iniciativa 
que já estava a ser pensa-
da desde 2020. «Esta ação, 
juntamente com cerca de 
dez juntas de freguesia 
e uniões de freguesia, já 
pensada desde 2020. Em 
2020, por causa da Co-
vid, acabámos por adiar 
a ação e retomamos ago-
ra em julho de 2022. Em 
julho, fizemos um aque-
cimento pequeno, junta-
mente com a Rodellus, no 
Festival Rodellus», adian-
tou ao Diário do Minho
Raquel Sousa, da AMO.

Para além da limpeza, 
o grande objetivo da ação, 

segundo a respon-
sável, foi sen-
sib ilizar a 
população. 
«Sensibili-
zar todas as 
pessoas, fa-
mílias e em-
presas para o 
cuidado que de-
vemos ter com o 
rio. O rio nasce em Bra-
ga e todo o lixo que ne-
le consta é da população 
de Braga», frisou.

Foram dez as Juntas de 
Freguesia e Uniões de Fre-
guesias que se aliaram a 
esta ação, juntando mais 

Iniciativa 
reuniu mais 

de 200 
voluntários.

A Junta de Freguesia de Celeirós iniciou a limpeza com mais de 30 voluntários A organização distribuiu água e peças de fruta pelos voluntários

O início da ação foi logo marcado pela descoberta de “monstros” nas margens do rio
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de 200 volun-
tários. O pre-

sidente da 
União de 
Fre g ue-
s i a s  d e 
Celeirós, 

Aveleda e 
Vimieiro , 

Carlos Guima-
rães, garantiu que 

o convite da AMO e da 
Rodellus foi aceite «com 
agrado» e que foi imedia-
tamente lançado o desa-
fio a empresas e popula-
ção, a quem agradeceu a 
inscrição. «Isto serve para 
sensibilizar a nossa popu-

lação e principalmente os 
nossos empresários para 
a importância do rio Este. 
O rio Este, em tempos, ti-
nha gente a pescar e a to-
mar banho. Acho que está 
na altura mais do que su-
ficiente para devolvermos 
a vida, a fauna e a flora ao 
rio Este», referiu.

O presidente da Junta 
de Freguesia realçou duas 
empresas que deram lo-
go o seu “sim” à participa-
ção na ação: a Sourcetex-
tile e a Balanças Marques. 
Quanto à primeira, Pau-
lo Barbosa comentou que 
aceitaram, porque a sus-

tentabilidade «já faz parte 
do ADN» da empresa. Já 
Patrícia Marques, da Ba-
lanças Marques, revelou 
que acreditaram logo ser  
uma «boa ideia».

A vontade era, como 
mencionou Hernani, da 
Associação Rodellus, «que 
estas pessoas hoje apa-
nhassem muito menos [li-
xo do que em julho], era 
sinal de que o rio estava 
limpo». No entanto, no fi-
nal do dia, foram conta-
bilizadas cinco toneladas 
de resíduos e duas tone-
las de meia de “monstros” 
recolhidas.

Pneus, frigoríficos
e televisões foram alguns
dos “monstros” recolhidos

O vereador com os pelouros  do Am-
biente e Alterações Climáticas e Pro-
teção Civil e Bombeiros Municipais 
da Câmara Municipal de Braga, Alti-
no Bessa, esteve também presente na 
ação de limpeza. Ainda a meio da ma-
nhã, o responsável contou ao Diário 
do Minho ser «inadmissível» alguns 
dos materiais que foram recolhidos.
Pneus de grande dimensão, frigorí-

ficos, televisões ou lâmpadas foram 
alguns dos “monstros” encontrados 
durante a limpeza. «Ainda há pouco 
eu próprio recolhi uma lâmapada 
florescente da margem do rio», re-
velou Altino Bessa.

O vereador sulinha ainda a im-
portância desta consciencialização 
e sensibilização da população para a 
necessidade de não deitar lixo, espe-
cialmente “monstros” para as margens 
e o leito do rio. «São comportamen-
tos completamente inadmissívesi», 
voltou a frisar o responsável.
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