RIO PAIVA

URGENTE !
Movimento SOS Rio Paiva

O Rio Paiva está a morrer!...
A deterioração da qualidade da água do Paiva é inaceitável e coloca em sério risco não só a saúde
pública, mas também a sobrevivência de várias espécies como a Salamandra Lusitânica, Lagarto-de-água,
Lontra, Mexilhão-de-rio e a Odonata (Oxygastra curtisii), entre outras espécies animais e vegetais raras no
mundo albergadas neste valioso vale.
O rio Paiva é também actualmente fonte de abastecimento público através da captação de água
com origem na Ponte da Bateira da responsabilidade da empresa Águas do Douro e Paiva, e da qual
dependem vários municípios entre os quais Castelo de Paiva e Cinfães.
Os indícios de mau funcionamento da ETAR de Vila Nova de Paiva levantam-nos também sérias
dúvidas sobre o funcionamento de outros equipamentos do género que efectuam descargas para o Paiva e
seus afluentes, bem como em relação aos municípios onde nem sequer existe tratamento de águas
residuais, levando à drenagem de esgotos que contaminam pessoas e animais, campos e vales, rios e
ribeiros outrora saudáveis,onde se pescava e podia livremente tomar banho.
Apesar dos indícios de contaminação das águas, ninguém investigou as sua origem, ignorando os
vários alertas efectuados para entidades como as Câmaras Municipais, ICNB, SEPNA...
Recentemente confirmou-se a ocorrência de descargas poluentes na zona do “alto Paiva”, junto da
ETAR de Vila Nova de Paiva, tendo sido gravadas imagens de grandes quantidades de águas residuais
descarregadas de forma criminosa no leito do rio.
Ao ignorar os vários alertas estas entidades estão a ser cumplices deste crime ambiental com
consequências imprevisíveis, por isso apelamos desesperadamente que intervenham urgentemente
na preservação do vale do rio Paiva, para que o nosso rio volte a ser um dos melhores da Europa em
termos de qualidade da água. (vêr ICN - Plano Sectorial da Rede Natura 2000 - Sítio Rio Paiva)
Exigimos:
• A mobilização dos responsáveis autarquicos na defesa e conservação do vale do Paiva como
património natural;
• A intervenção urgente das entidades estatais (ICNB e Ministério do Ambiente) na salvaguarda do
Rio Paiva como SIC da Rede Natura 2000, investigando o funcionamento das ETAR que efectuam
descargas para o rio Paiva e seus afluentes punindo os responsáveis pela poluição das águas.
Castelo de Paiva, 8 de Agosto de 2009
Movimento SOS Rio Paiva
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ADEP – Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Castelo de Paiva

“(...) Em termos de qualidade da água, o Rio Paiva é considerado um dos melhores da Europa, assumindo
bastante importância para a conservação da fauna aquática e ribeirinha, sendo de destacar a toupeira-de-água
(Galemys pyrenaicus), a lontra (Lutra lutra) e o lagarto-de-água (Lacerta schreiberi). É também importante para
algumas espécies piscícolas endémicas, e para uma das raras populações de mexilhão-de-rio (Margaritifera
margaritifera) que tinha sido considerada extinta. Para o lobo (Canis lupus) constitui uma importante zona de
passagem/ligação entre as Serras de Montemuro, Freita/Arada e Lapa/Leomil.”
Plano Sectorial da Rede Natura 2000 - Sítio Rio Paiva
Instituto de Conservação da Natureza

