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Desenvolvimento insustentável
•
•

•

Secretário do Turismo apresentou hoje em Arouca o projecto turístico "Paiva
Vivo".
A Associação SOS Rio Paiva lamenta profundamente não ter sido convidada
para o evento mas não deixa de assumir a sua posição sobre este assunto,
lembrando que o Rio Paiva continua a ser muito mal tratado por quem dele devia
cuidar.
Câmaras municipais de Castro Daire e Vila Nova de Paiva abriram em finais de
2010 concursos públicos para a construção de infra-estruturas nas margens do
Paiva:

1. A Câmara de Castro Daire pretende investir cerca de 300.000 euros na construção
de infra-estruturas de apoio à prática de desportos de aventura, obras que implicam
demolições, movimentação de terras construções em betão armado e edifícios de bar e
balneários na praia natural de Lodeiro, Freguesia de Cabril (Figura 1).(Diário da
República de 31 de Dezembro de 2010, Anúncio de procedimento nº 5991/2010)
2. Por sua vez, a Câmara de Vila Nova de Paiva pretende investir 1 milhão 350 mil
euros na construção do Parque Urbano e Praia Fluvial de Vila Nova de Paiva. (Diário da
República de 19 de Novembro de 2010, Anúncio de concurso urgente nº 546/2010)
3. A Câmara de Arouca vai investir 2,4 milhões de euros na construção de um
restaurante 'pendurado' sobre o Paiva na Ponte de Alvarenga e diversos passadiços e
pontes ao longo de 7kms das escarpas da garganta do Paiva entre a ponte e a
Espiunca, num dos troços mais bem conservados e selvagens do rio.
No total são mais de 4 Milhões de euros na construção de infra-estruturas de turismo e
lazer num rio que nos últimos anos tem estado impróprio para banhos devido à
frequente má qualidade das suas aguas. O mais grave e que existem cada vez mais
indícios de que são as próprias Câmaras Municipais as responsáveis pelas descargas
poluentes devido ao mau funcionamento das ETAR que drenam para o Rio Paiva ou
para os seus afluentes, uma situação muito grave que coloca não só em causa o habitat
de várias espécies protegidas de plantas e animais, mas também a saúde pública de
milhares de pessoas por ser o Rio Paiva fonte de abastecimento de água a vários
concelhos da região.
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Como se tudo isto não bastasse, torna-se evidente que este conjunto de obras vão
aumentar o grau de artificialização de um rio que se tornou único e belo precisamente
pelas suas paisagens naturais e bem conservadas.
A Associação SOS Rio Paiva repudia a execução destes investimentos continuando a
defender como PRIORIDADE URGENTE a identificação e eliminação dos focos de
poluição, para o que este dinheiro seria certamente muito útil.
S.O.S. Rio Paiva, 28 de Abril de 2011
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