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É urgente salvar o Rio Paiva
Centenas de pessoas subscreveram uma carta aberta dirigida às Câmaras e Assembleias Municipais dos
nove municípios do Vale do Paiva pedindo o fim das descargas poluentes no rio, nomeadamente aquelas
que têm origem no mau funcionamento de Estações de Tratamento de Águas Residuais.
A carta apresenta as principais conclusões do evento "Rio Paiva-Tempo de reflexão" promovido
recentemente em parceria entre a Associação SOS Rio Paiva e a empresa de desportos de aventura Clube
do Paiva em Alvarenga (concelho de Arouca).
O documento, subscrito por cerca de 600 cidadãos, foi também enviado para a Administração da Região
Hidrográfica do Norte que continua sem responder aos inúmeros apelos efectuados nos últimos anos para
as ocorrências graves de poluição no Paiva que além de estarem a destruir o habitat de várias espécies de
fauna e flora raras, constitui um gravíssimo atentado à saúde pública das populações por ser a água do
Paiva utilizada na irrigação de campos agrícolas, fonte de abastecimento de água a milhares de pessoas, e
espaço privilegiado de lazer e da prática de desportos de aventura como o rafting e a canoagem.
A Associação SOS Rio Paiva solicitou ainda reuniões com as Câmaras Municipais de Castelo de Paiva e
Castro Daire para debater e analisar esta questão cuja resolução continua a ser para a Associação uma
prioridade.
[Anexos: Assinaturas "Queremos o rio mais limpo da Europa de volta".
S.O.S. Rio Paiva, 4 de Outubro de 2011
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