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“Zarpando”

O dia 20 de Março de 2010, foi dia de “Limpar Portugal”. O Ponto de encontro do grupo
responsável pela limpeza da Freguesia do Monte e do Bunheiro, foi às 9 horas na Junta de
Freguesia do Monte. Inicialmente foi recolhida informação relativa aos participantes (nome, idade,
escolaridade e situação profissional) a fim de verificar se os participantes efectivos eram de facto
os que estavam inscritos na rede social criada para o efeito. Foram distribuídos sacos pelos
voluntários a fim de proceder à recolha do lixo encontrado. De seguida, as equipas deslocaramse para as lixeiras.
O trabalho iniciou-se de imediato, sendo visível um enorme esforço colectivo, de
colaboração e cooperação entre todos. Só o trabalho de equipa desenvolvido permitiu que a
primeira lixeira (situada no Monte) fosse limpa até cerca das 12 horas. A Câmara Municipal da
Murtosa colaborou na disponibilização de recursos físicos que permitiram transportar os sacos
de lixo entretanto acumulados para os ecopontos (lixo passível de ser reciclado) e para o aterro
(lixo orgânico).
Nesta acção estiveram envolvidos cerca de 134 voluntários (participantes efectivos na
actividade), que foram distribuídos pelas diversas equipas responsáveis pela limpeza de
diferentes Freguesias. A nível nacional foram cerca de 100 mil voluntários que participaram,
contribuindo para a recolha de mais de 50 mil toneladas de lixo.

O trabalho prévio de divulgação foi também produto de uma boa articulação entre os
serviços e as respostas concelhias, tendo o Projecto “Quatro Âncoras” contribuído na divulgação
da acção e na mobilização da Comunidade para a participação na iniciativa. Assim, observou-se
uma forte adesão por parte dos Murtoseiros, que foram distribuídos pelas 4 Freguesias do
Concelho. Conforme a Lista de Participantes em anexo, os grupos disponíveis dispunham do
seguinte número de voluntários:
Grupo da Murtosa: 18 voluntários
Grupo do Monte: 27 voluntários
Grupo do Bunheiro: 46 voluntários
Grupo da Torreira: 43 voluntários

QUATRO ÂNCORAS - CLDS

EIXO 3 –

CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES

“Zarpando”

Esta revelou-se de extrema pertinência já que o lixo depositado em locais impróprios era
muito, revelando-se a iniciativa, apesar de bem sucedida, insuficiente para as necessidades
sentidas no terreno. No entanto, mais importante do que a limpeza dos detritos que contribuem
para a deterioração da qualidade do meio ambiente, foi o facto de, durante um dia, a
Comunidade da Murtosa ter unido esforços pelo mesmo objectivo: Limpar Portugal!

Fig. 1

- Carrinha cedida por um dos

voluntários para transporte do lixo

Fig. 2

– Voluntários a procederem à

recolha do lixo
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Fig. 3

– O convívio entre todos foi

uma constante nesta actividade

Fig. 4 – Chefe de Lixeira do Monte

Fig. 5

– Lixo acumulando nas

primeiras horas de trabalho pelo
Grupo do Monte
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Fig. 6

– Grupo responsável pela

limpeza da lixeira do Monte

Fig. 7 – Crianças e idosos, juntos,
Limparam Portugal

Fig. 8 – Lixo acumulado num dos
ecopontos
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Fig. 9 – Camião de recolha do lixo
da Câmara Municipal fez vários
paragens nos pontos de recolha

Fig. 10 – Um Grupo da catequese e
alguns Idosos do Lar da Santa Casa
da Misericórdia da Murtosa também
se voluntariaram para Limpar
Portugal

Fig. 11 – O lixo acumulado nalguns
locais era muito, pelo que a sua
remoção foi um trabalho lento e
exigente para os Voluntários
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Fig. 12 – O Limpar Portugal juntou centenas de Voluntários no Concelho da Murtosa que marcaram
o dia dedicado à Preservação do Ambiente.

