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Limpar Portugal 2011
Enviado por Gabinete de Comunicação Câmara de Amarante

Amarante
1º Aniversário Limpar Portugal comemorou-se hoje em Amarante

O Projecto Limpar Portugal foi um movimento cívico que pretendeu, através da participação voluntária de pessoas e de
entidades privadas e públicas, promover a educação ambiental e reflectir sobre a problemática do lixo, do desperdício,
do ciclo dos materiais e do crescimento sustentável.

Por intermédio da iniciativa de limpar a floresta portuguesa e removendo todo o lixo depositado indevidamente nos
espaços verdes, em 2010 mais de 100 mil pessoas limparam o país, de Norte a Sul e Ilhas, num só dia, 20 de Março (hoje
domingo).
Só em Amarante foram recolhidas 120 toneladas de lixo, mas reconhecemos que ainda há muito para se fazer.
O Limpar Portugal vai ser reeditado este ano nos dias 19 e 20 de Março.
O desafio que nos é colocado este ano não é o mesmo do dia L, mas sim o de continuar a dinamizar actividades e
iniciativas de promoção e reflexão, nas nossas áreas de intervenção, para não deixar morrer este movimento de defesa da
nossa floresta.
Nós queremos contribuir para esta causa.
O movimento Mãos à Obra Portugal (coordenação concelhia de Amarante) e a Associação Viver Canadelo vão promover no
dia 20 de Março (domingo) uma iniciativa, que pretende não só comemorar um ano da passagem do Limpar Portugal, mas
também dar continuidade a este movimento.
O objectivo desta iniciativa e em colaboração com esta Associação Viver Canadelo e Serra do Marão prende-se com o
facto desta Associação se guiar pelos mesmos valores de defesa e promoção das nossas aldeias combatendo a
desertificação, mas também intervir junto das populações locais na promoção e defesa de um património que é de todos. E é
importante mobilizarmos a comunidade para esta causa. Assim vamos contar ainda com a colaboração do Conselho
Directivo dos Baldios de Fridão e a participação especial da Cercimarante.
É necessário continuar na promoção da defesa da nossa floresta mas também contribuir para a formação de uma
consciência mais participativa e interventiva na defesa do nosso património natural.
A iniciativa de domingo terá início pelas 9h da manhã, no Largo de S. Gonçalo de onde se sairá numa caminhada pelas
margens do Rio Tâmega, sendo entregue a todos os participantes uma saca para recolha dos lixos que possam ser
encontrados ao longo das margens.
No final da marcha serão entregues árvores aos participantes, que depois do piquenique no parque dos Viveiros de
Fridão, serão plantadas nesta freguesia durante a tarde.
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