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Em destaque:
Rio de Galinhas
Não há certezas sobre de onde
provém o nome desta freguesia
de Marco de Canaveses, pese
já ser referida em escritos do
século XII. A hipótese mais
provável para os historiadores
tem por base a abundância de
galinhas do rio, uma espécie
ornitológica que já era conhecida dos romanos, povo que
baptizou o ribeiro local com o
nome de Gallina.
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Turismo

Mais de cinco milhões
para promoção

Alvão

Lobo ibérico sob ameaça das barragens
O lobo ibérico, espécie de elevada importância a nível do turismo ambiental,
pode estar em perigo de extinção na zona do Alvão. Já estigmatizada por preconceitos históricos, a espécie pode ter de enfrentar um «efeito barreira» caso
sejam construídas as quatro barragens previstas para a região, de acordo com
um alerta do Grupo Lobo.
Segundo o técnico Gonçalo Costa, a construção das quatro barragens na zona
do Alto Tâmega constitui “mais um problema” para a sobrevivência do lobo
neste território. Ao efeito «barreira» dos empreendimentos hidroeléctricos
juntam-se os parques eólicos, as pedreiras, as auto-estradas e a actividade do
homem.
“Como é uma cascata quase contínua, são mais de 50 quilómetros de rio desde
Amarante quase a Chaves, a grande dificuldade que se coloca é o atravessamento da espécie”, referiu. O técnico acrescentou que, se não houver este cruzamento entre as alcateias do Alvão e do Barroso, separadas pelo rio Tâmega,
a população do Alvão ficará isolada, tornando-se mais difícil renovar a espécie.
Gonçalo Costa refere que “o ideal” seria não construir “tantas barragens numa
zona tão próxima”, considerando ser “muito difícil fazer medidas de minimização para estes empreendimentos”. Por isso, defende que, pelo menos, se deveria
definir algumas zonas de cruzamento, para que a albufeira não seja contínua.
O último Censo Nacional de Lobo, efectuado em 2002/2003, identificou no
distrito de Vila Real 18 alcateias (com uma média de cinco lobos por alcateia),
distribuídas pelas serras do Alvão, Marão, Falperra e zona do Barroso.

Portugal vai investir 5,5 milhões de
euros em 2010 na promoção do País
no estrangeiro, anunciou o vice-presidente do Turismo de Portugal, que
destacou Espanha e França como
fortes apostas para este ano. Frederico Costa reconheceu as fragilidades
de alguns mercados devido à crise
económica que se faz sentir, como é
o caso do Reino Unido, mas apontou
França e Espanha como sendo “as
fortes apostas de Portugal para este
ano”, pois são países que revelam “alguma recuperação no sector”.
O investimento de 5,5 milhões de euros será o valor base do investimento
anual até 2013, menos meio milhão
de euros por ano em relação aos últimos três anos. Esta poupança prendese com o facto do Turismo de Portugal ter decidido alterar o stand de
apresentação para o próximo triénio,
tendo para isso aberto um concurso
público ao qual concorreram 14 empresas. Segundo Frederico Costa, “a
nova estrutura pretende projectar internacionalmente uma imagem moderna e dinâmica de Portugal enquanto
destino turístico, recorrendo a um visual esteticamente mais apelativo”.
Captar a atenção de novos turistas e
aumentar a percepção da qualidade
da oferta turística do país são os principais objectivos desta nova imagem
que realça a diversidade de ofertas:
sol, praia, cultura, golfe e gastronomia.

Prémio para Lousã
A Accessible Portugal, a primeira
agência de viagens e operadora portuguesa especializada em turismo
para pessoas com mobilidade reduzida neste tipo de oferta, em parceria
com a Câmara da Lousã, venceu a fase
nacional do concurso promovido pela
Comissão Europeia para o Prémio
Europeu de Iniciativa Empresarial/
European Enterprise Awards 2010,
onde o projecto “Internacionalização
da Lousã, Destino de Turismo Acessível” irá representar Portugal na
categoria “Apoio à Internacionalização do Negócio”.
A entrega dos prémios irá decorrer em
Madrid, Espanha, no mês de Maio.
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Memórias românicas preservadas
no património de Rio de Galinhas
Remonta à primeira década do
século XII a primeira notícia escrita sobre a povoação de Rio de
Galinhas e à segunda metade do
século IX a primeira referência
ao ribeiro Galina que a banha. O
que vai para além destas épocas
sobre aquela e sobre esta terá de
situar-se na esfera da dedução
histórica, desde a Romanização
à Reconquista Cristã.
São três os nomes que permitem
concluir que as origens da povoação derivam do romanismo:
Galo, Galinha, nomes dos ribeiros afectos à comunidade
local, e Villa (Fundo de), tipo
de propriedade que se coloca
no âmbito das instituições e
princípios do direito romano. A
primitiva povoação rústica surgiu, minimamente, no período
da romanização, que se estende
por mais de 600 anos (de 218
a.C. a 409 d.C.).
Os períodos subsequentes às
invasões bárbaras, da moirada,
da Reconquista e do feudalismo medieval conhecem novos
desenvolvimentos que dão jus
à circunscrição a caminho da
autonomia e justificam posteriores designações que integram
a rede toponímica local.
As hipóteses quanto à origem
do nome da povoação são múltiplas. Alguns ligam a paternidade de Rio de Galinhas à ponte que faz a ligação a Soalhães.
Galina era o nome desta ponte.
Outros entendem que a designação provém do nome do
portageiro dessa ponte, sempre de nome Galina. Contudo, o
topónimo desse caso viria a ser
Galinha, ligado a um senhor do

Igreja matriz é uma das centralidades da freguesia

rio mas não à terra.
Há quem entenda que o nome
deriva da abundância local de
galináceos, seja por força da
Natureza, seja por intervenção
do Homem. Nascendo o topónimo da abundância da espécie,
sem ligação ao rio, o nome seria
simplesmente Galinhas, como
acontece em diversos locais.
A hipótese mais fiável procede da abundância natural de

galinhas do rio no curso de água
local. Este género ornitológico
tem espécies cujo habitat é o
próprio rio, como é o caso da
gallinula, representada ainda
em Portugal. Terão sido estas
galinhas do rio a levar os colonos da romanização a atribuir
ao ribeiro local o nome de Gallina, funcionando como nome
próprio aposto a rivulus, equivalente a abundante em galinhas

revista.jfreguesia.com

a visitar

05

Escreveu Xavier Craesbeeck,
em 1726, que “a igreja de Sáo
Miguel de Rio de Galinhas he
curato anexo à igreja de São
Salvador de Tuias”. Um registo
mais pormenorizado foi deixado nas “Memórias Paroquiais”
de 1758: “seu Orago he o Arcanjo Sam Miguel que esta no Altar mayor no meio do retábulo
e a p.te do evangelho onde esta
o Minino Deos, e da hipistola
o martir Sam Sebastiam, tem
mais dous Altares collateraes”.
Em Rio de Galinhas existem
ainda duas capelas, mais a estrutura remanescente de uma

terceira. A mais antiga é a da
Casa de Sarnado, em cujo lintel
consta a data de 1709. Em austera traça setecentista, o edifício mantém características da
época, como o par de pináculos
em forma de pirâmide regular
com coroamento esferoidal.
A Capela do Souto, por seu turno, impressiona pela avantajada estrutura, com 11 metros de
comprimento e 6,45 de largura,
alcançando 7,5 metros de altura
máxima no vértice da empena.
Junto a uma estrada nacional, o
edifício apresenta alguns sinais
de inglória e injusta ruína, estando no interior o entulho
resultante do desabamento da
cobertura abobada.
Arruinada encontra-se a antiga
Capela da Casa da Boavista,
embora a antiga estrutura se
mantenha perceptível.
Na freguesia também existem
nichos e alminhas.
São ainda numerosos os exemplos de casas solarengas. Infelizmente, a grande maioria
encontra-se votada ao abandono, evidenciando sinais de degradação e ruína. Umas poucas
foram reconstruídas, algumas
mantendo a traça original, outras com maiores alterações.

do rio, sentido que justifica o
plural morfológico, contido embora já no respectivo singular.
Património edificado
A arquitectura religiosa sobressai entre o património. A Igreja
Paroquial de S. Miguel encima
uma colina que ocupa uma
posição quase central na freguesia, estimando-se que date
dos inícios do século XVIII.
Construída em granito, a igreja contém uma nave com mais
de 12 metros de comprimento,
adossada por uma capela-mor,
atrás da qual fica um cemitério
que se presume do último quartel do século XIX.
A existência deste templo ao
orago recua, pelo menos, a 1131,
o que leva a crer que já então
estaria organizada a respectiva paróquia. O local original
terá sido outro, dado que uma
tradição local evoca a presença de S. Miguel “no lugar da
Boavista sentado nas pedras”,
tendo os habitantes de Tabuado
levado o arcanjo “num andor”.
Duas referências medievais
aludem à igreja paroquial já
no ponto central da povoação.
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São Romão de Aregos

Deliberações aprovadas
em Assembleia
Com a falta dos deputados do Partido
Social Democrata, na última Assembleia de Freguesia foram tomadas as
seguintes deliberações:
- Aprovação por unanimidade da Conta de Gerência do ano de 2009;
- Aprovação por unanimidade do
Regulamento de Tabela de Taxas e Licenças;
- Tomada de conhecimento da não
renovação do protocolo entre a Junta
e o GD S. Romão, referente às instalações do Salão Recreativo;
- Aprovação por unanimidade da 1.ª
Revisão Orçamental de despesa e receita de 2010;
- Tomada de conhecimento do processo que decorre quanto à ocupação
indevida do caminho do Cabouco.

Rossas

Gala em Abril para homenagear colectividades
A Junta de Rossas vai organizar uma “Gala de reconhecimento às Associações
da Freguesia”, agendada para 24 de Abril, no Centro Cultural de Rossas. A iniciativa visa homenagear as muitas colectividades da freguesia que se têm dedicado, de forma inexcedível, à dinamização social, cultural e desportiva.

Castelãos

Fotos do Carnaval
já disponíveis na Junta

Poucos estragos apesar do alerta vermelho
O distrito de Aveiro esteve em alerta vermelho devido à intensidade do vento
no último sábado de Fevereiro, com alguns prejuízos em Rossas. Caíram algumas árvores, houve telhados que ficaram sem algumas telhas e a electricidade
também faltou por várias vezes, situação resolvida com brevidade pela EDP.

A Junta de Castelãos tem disponíveis,
no sítio oficial, as fotografias alusivas
ao cortejo de Carnaval realizado a 16
de Fevereiro, nas principais ruas de
Macedo de Cavaleiros. Castelãos marcou presença com o tema da passagem de D. Nuno Álvares Pereira ( S.
Nuno de Santa Maria) pela freguesia.
Foi mais uma exemplar prestação da
juventude de Castelãos, organizados pela já veterana nestas andanças carnavalescas Teresa Gemelgo, à qual a Junta agradece pelo trabalho, disponibilidade e colaboração.

Alvadia

Rio Poio e Cai d’alto fora das “Sete Maravilhas”
O Rio Poio e a Queda de Água Cai d`Alto, representantes do concelho de Ribeira de Pena no concurso “7 Maravilhas Naturais de Portugal”, ficaram de fora
das 77 pré-finalistas, escolhidas de entre um conjunto de 77 especialistas convidados pela New 7 Wonders Portugal. A iniciativa prossegue com 21 finalistas,
divididas por sete categorias, desde 7 de Março até 11 de Setembro.
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Talhas

Freguesia tem estado em destaque na agenda da Comunicação Social
Talhas esteve em destaque, desde o início do ano, em diversos órgãos de Comunicação Social, pelos mais diversos motivos. O “efeito Talhas” ainda vem do final de 2009, quando o semanário Nordeste publicou um artigo sobre uma verba
que a Junta reclama da Câmara de Macedo de Cavaleiros. Seguiu-se, em Janeiro, novo artigo sobre um outro diferendo
com a autarquia, mas agora no Semanário Transmontano. Já no último mês saiu um artigo no Correio da Manhã, sobre
consultas médicas na Casa do Porto, motivo pelo qual foram exibidas reportagens televisivas, primeiro na SIC e depois
na RTP. O presidente da Junta foi ainda convidado dos programas As tardes da Júlia (TVI) e Portugal em Directo (RTP).

Corujas

População associa-se
ao “Limpar Portugal”
No dia 20 de Março, a população de
Corujas participou no evento “Limpar
Portugal”. Foram vários os electrodomésticos velhos encontrados na
freguesia, os quais foram levados para
o Ecocentro de Macedo de Cavaleiros.

Morais

Felgueiras

Equipa de futebol
disputa segunda fase

Sítio da Junta com
imagem remodelada

O Morais terminou a primeira fase da
Série A da III Divisão no último lugar.
A equipa vai procurar a permanência na segunda fase, num grupo que
ainda inclui Montalegre, Santa Maria,
Fão, Amares e Marinhas.

A freguesia de Felgueiras renovou a
imagem do sítio oficial. A nova estrutura apresenta uma maior profundidade da imagem e realça o contraste
entre o conteúdo e o fundo, facilitando a leitura e a navegação.

08

entrevista

revista.jfreguesia.com

Pedro Teiga

“Maciço de Morais possui importância
como laboratório natural de espécies”

Pedro Teiga, investigador na
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto e especialista na reabilitação de rios e
ribeiras, integra uma equipa que
vai proceder à reabilitação da
ribeira do Tornadouro (ou dos
Milharados), designa-da neste
projecto por ribeira de Morais.
Este curso de água nasce no
Maciço de Morais, atravessa
a aldeia homónima e desagua
da ribeira de Vale de Moinhos,
numa extensão aproximada de
sete quilómetros.
Inserida no Maciço de Morais,
esta ribeira adquire importância estratégica como curso de
água natural com características ecológicas e geológicas ímpares. Estão previstos projectos
a desenvolver em três troços da
mesma, uma no monte, outra
na aldeia e uma terceira junto à

foz. Estes projectos têm o principal objectivo de melhorar as
condições hidrogeomorfológicas e reabilitar as condições
naturais do ecossistema ribeirinho com envolvimento da
população local.

chocaram, fechando o gigantesco oceano Rheic.
O Maciço de Morais é um dos
poucos lugares que demonstra
esta colisão, evocando assim a
formação do planeta. Em termos geológicos, tem rochas de
grande diversidade, permitindo
Qual a importância do a nível ecológico uma multipliMaciço de Morais?
cidade de organismos e seres
O Maciço de Morais tem ganho vivos, com elevada adaptação a
projecção pelas investigações solos ricos em metais pesados e
científicas por vários investiga- pobre em matéria orgânica.
dores, de entre as quais se des- No Maciço, destaca-se o montacam as levadas acabo pelo te de Morais pela presença de
Dr. Eurico Pereira, que sinte- rochas ultrabásicas, que lhe contizou estes dados na Carta ferem uma importância botâGeológica de Macedo de Cava- nica como laboratório natural
leiro. A história geológica deste de espécies endémicas. Este eslocal remonta o período de 300 paço, como tem sido sucessivamilhões de anos, muito ante- mente abandonado em termos
rior à extinção dos dinossauros, agrícolas, permitiu o refúgio
quando os dois enormes conti- de elevado número de espécies
nentes Gondwana e Laurússia selvagens de fauna e flora.
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Que consequências teve a integração do
Maciço de Morais na rede Natura 2000?
A ecologia tem sido descurada a favor da De imediato colocou o monte de Morais no mapa
geologia?
europeu, conferindo-lhe um estatuto de proAs questões geológicas e ecológicas estão inter- tecção. Permitiu a elaboração de um plano de
-relacionadas e são alvo de investigações conjun- gestão e ordenamento. É também uma janela
tas. A ecologia, aqui, tem sido investigada por para candidaturas a projectos. O espaço Natura
vários grupos específicos, destacando-se os estu- 2000 pode ser considerada uma ferramenta de
dos relacionados com a tolerância das plantas a trabalho para melhorar o conhecimento sobre o
metais pesados (nomeadamente ao níquel e ao Maciço de Morais, para se actuar de uma forma
crómio) e suas estratégias de sobrevivência.
mais positiva na gestão dos valores naturais.
Todo este território é importante pela presença
de espécies migratórias e pela função de corredor ecológico para grandes mamíferos, como a
rota do lobo ibérico. Este espaço permite a ligação entre Montesinho, Serra de Nogueira, Azibo,
Monte de Morais, Baixo Sabor e Douro Internacional.

Pedro Teiga

Como podem essas particularidades ecológicas ser convertidas em activos turísticos?
A partir do momento em que esta informação
passa a ser do conhecimento diferenciado ganha
características próprias de individualidade e
destaca-se, assim, permitindo alargar o seu conhecimento, investigação e carácter turístico.
Não estamos a falar de um jardim zoológico, em
que as pessoas podem encontrar de tudo, mas de
um local em condições naturais onde há a ocorrência de espécies importantes de plantas, de
animais e em termos geológicos.
Paralelamente, podem ser observadas as especificidades culturais, das pessoas, dos valores
patrimoniais, de formas de lidar com a terra, das
formas de utilizar este território e assim conhecer melhor o Homem e a Natureza num convívio
harmonioso.

“As mais-valias estão disponíveis”
Que resultados pode trazer a demarcação
de um parque geobiológico reconhecido a
nível internacional?
Um aumento do número de turistas e de visitantes especializados, para além do turismo geral. É
uma oportunidade de adequação para as pessoas
desenvolverem competências e adaptarem-se às
novas necessidades, valorizando o património
que têm para um turismo sustentado.
A freguesia tem crescido de forma a dar
resposta sustentada a uma maior procura
turística?
Tende a adaptar-se. As vias de comunicação melhoraram, iniciou-se um processo de valorização
do património local e uma melhoria do ordenamento urbano com o regresso à tipologia do
nordeste transmontano. As mais-valias encontram-se disponíveis para serem desenvolvidas
com envolvimento das pessoas locais. Este processo vai-se construindo passo a passo.
O desenvolvimento e manutenção do espaço natural têm regras, as quais devem ser respeitadas
para uma valorização local sustentável.
A entrevista pode ser lida na íntegra no sítio
http://morais.jfreguesia.com

Pedro Teiga

“Questões estão inter-relacionadas”
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Dia de Portugal

Faro acolhe comemorações oficiais

Função pública

Ministério admite mais excepções à
regra de uma entrada por duas saídas
O secretário de Estado da Administração Pública revelou, a 17 de Março, que sectores como a
saúde, forças de segurança ou educação podem
ficar de fora da aplicação da regra de entrada de
um funcionário público por cada dois que saiam.
Gonçalo Castilho dos Santos explicou que “não é
uma regra cega” porque “há serviços e áreas onde
não é possível nem é desejável que se aplique”.
“Sempre que pudermos ir mais além do que a
regra do dois por um, sem pôr em causa o normal funcionamento dos serviços, isso deve ser
assegurado. Agora, há áreas onde com certeza,
como a área da saúde, ou a área das forças de
segurança, que é manifesto que são funções do
Estado que, pela sua própria delicadeza, temos
de avaliar”, esclareceu o secretário de Estado.
O governante acrescentou, no entanto, que
“mesmo nas forças de segurança pode acontecer
que haja serviços com possibilidade de um esforço de racionalização, mas há serviços onde isso
não pode acontecer”.
Já no que diz respeito à educação, Castilho dos
Santos sublinhou que esta é “uma área também
muito sensível”, onde há o reconhecimento de
que há áreas que precisam de um “esforço adicional” ao nível da redução de efectivos, e há outras onde há escassez.
O secretário de Estado esclareceu ainda que a alteração da regra dois por um para três para um,
como anunciou o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, já estava contemplada na altura da criação e sublinhou “que quando o Governo apresentou a sua proposta de norma dois
por um já lá estava expresso o pelo menos”.
Desde 2005, altura em que a regra entrou em
vigor, o Estado já consegui reduzir em 73 mil o
número de funcionários públicos.

O Presidente da República designou, a 16 de
Março, a cidade de Faro sede em 2010 das
Comemorações do Dia de Portugal e nomeou o
Doutor António Barreto presidente da Comissão
Organizadora.
No dia em que recebeu o primeiro-ministro da
Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, Cavaco Silva assinou um despacho designando a cidade de
Faro como sede, no ano de 2010, das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.
Na mesma ocasião, o Presidente da República
nomeou o sociólogo António Barreto presidente
da Comissão Organizadora das Comemorações.

PEPAC

Aberto programa de estágios
Foram publicadas em Diário da República as Portarias n.º 172-A/2010 e n.º 172-B/2010, de 22 de
Março, relativas ao Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública (PEPAC), com
os prazos e os procedimentos das candidaturas.
A Portaria n.º 172-A/2010 fixa o número máximo de estagiários a seleccionar anualmente para
o PEPAC. Para 2010, o número de admitidos é
de 5.000 e o prazo para apresentação de candidaturas decorre de 29 de Março a 9 de Abril. A
Portaria n.º 172-B/2010 regulamenta o PEPAC.
A apresentação e o processamento das candidaturas, incluindo a selecção dos candidatos, são
integralmente realizados em suporte electrónico
no sítio do PEPAC, acessível no portal da Bolsa de Emprego Público (BEP). As candidaturas
são apresentadas exclusivamente através do
preenchimento de formulário de candidatura
online, disponível no portal da BEP.
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional

Norte publica boletim com análise ao final de 2009
A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR-N) publicou a 24 de Março
o boletim «Norte conjuntura» relativo ao quarto trimestre de 2009,
tendo por base os dados estatísticos disponíveis até ao passado dia
17 de Março. O boletim encontra-se disponível em www.ccdr-n.pt/
norteconjuntura.
Nesta edição são tratadas tendências de evolução socioeconómica
da região Norte no contexto nacional, visando os seguintes temas:
mercado de trabalho, emprego e
desemprego, endividamento das
empresas, comércio intracomunitário, desempenho das indústrias
tradicionais, construção e habitação, turismo, preços no consumo e
monitorização do QREN.
No que respeita ao mercado de

trabalho, a taxa de desemprego na
região alcançou um “novo máximo” e atingiu os 11,9 por cento no
quarto trimestre, motivada pela
tendência negativa das indústrias
transformadoras, seguidas do sector da construção.
Em contrapartida, as exportações
do Norte para a União Europeia
cresceram 2,1 por cento em valor,
impulsionadas sobretudo pelos
produtos da indústria automóvel e
as máquinas, aparelhos e material
eléctrico.
Ainda entre os destaques apresentados neste número, refere-se
que “o rácio de incumprimento
bancário por parte das empresas
da região Norte diminuiu no quarto trimestre de 2009, contrariando o forte crescimento registado
desde o final de 2008”. No que

respeita a indicadores regionais,
são também positivos os que se
relacionam com a actividade
hoteleira na região, voltando a
demonstrar “uma tendência positiva e um dinamismo crescente”.

Serviço Nacional de Saúde

“Limpar Portugal”

Contratação com regime excepcional

Iniciativa recolhe
70 mil toneladas de lixo

O Conselho de Ministros de 18 de
Março aprovou, na generalidade,
o regime excepcional de contratação de médicos aposentados pelo
Serviço Nacional de Saúde, consagrando soluções mais expeditas
e eficazes para fazer face ao problema da falta de médicos. A falta
de clínicos deve-se à contracção
das admissões no curso de medicina durante a década de 1990.
Nos últimos anos, o Governo aumentou o número de cursos de
Medicina e respectivas vagas, de
forma a corrigir a causa da situação actual. Todavia essas medidas

levarão necessariamente algum
tempo até poderem produzir resultados visíveis.
“Com este regime, vai ser possível
às estruturas do SNS, inclusivamente às próprias Administrações
Regionais de Saúde, procederem
à contratação de modo a enfrentarem um problema urgente. A
contratação será feita para as diferentes unidades do SNS, incluindo
centros de saúde, hospitais em
qualquer dos seus regimes”, frisou Pedro Silva Pereira, ministro
da Presidência, na conferência de
Imprensa após a reunião.

Cerca de 100 mil voluntários aderiram, no sábado de 20 de Março,
à iniciativa “Limpar Portugal”. A
elevada participação cívica e os
mais de 13 mil pontos de intervenção referenciadas dificultam a feitura de um balanço final, com os
primeiros relatórios a apontarem
para a recolha de 70 mil toneladas
de lixo.
“O tempo dificultou um bocado,
mas apesar disso conseguimos
reunir os 100 mil voluntários que
queríamos. As opiniões técnicas é
que conseguimos recolher 70 mil
toneladas de lixo”, disse à agência
Lusa Paulo Torres, um dos três coordenadores nacionais e mentores
do projecto, acrescentando que
serem necessários os dados dos
aterros sanitários e das entidades
de reciclagem para “confirmar os
números com mais precisão”.
Diversas Juntas de Freguesia,
Câmaras Municipais e outras entidades aderiram à iniciativa, tal
como o Presidente da República.
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