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Ver Notícias

· APSS vai investir 3,9 milhões de euros 
· Autoeuropa volta a parar produção até ao final 
do ano 
· Obras condicionam trânsito 
· Grupo de amigos assinala restauração do 
concelho 
· “Precisamos de sete mil euros para o tratamento 
da Ana” 
· Socialistas elegem presidente da Federação e do 
Departamento Federativo das Mulheres 

Arquivo: Edição de 22-10-2008 

 
Votar:

 
Resultado:

8 Votos  

Diga o que pensa sobre este texto. O seu comentário será publicado online após 
aprovação da redacção. 

SECÇÃO: Geral 
 
Acção de limpeza  

Moradores das Manteigadas recolhem lixo nas 
ruas  

Recolha de lixo e remoção de ervas são algumas das actividades que vão ser 
levadas a cabo, no próximo sábado, nas traseiras da Travessa João Augusto 
Rosa, pelos residentes na zona das Manteigadas. 

Este sábado, às 15 horas, a Câmara Municipal de Setúbal, leva a cabo, com a 
participação dos moradores, uma acção de limpeza intitulada “Hoje Limpamos Todos, 
Amanhã Ninguém Suja”. 

A iniciativa, integrada no projecto municipal “+ Ambiente”, realiza-se nas traseiras da 
Travessa João Augusto Rosa. Aqui, além da recolha de lixo e remoção de ervas, por 
parte dos residentes, vão também ser colocadas papeleiras alusivas ao meio ambiente, 
pintadas por crianças que frequentam o Gabinete das Manteigadas e o Centro Lúdico-
Pedagógico das Manteigadas do programa “Escolhas”. 

A autarquia encarrega-se de outros trabalhos, como o conserto de passeios e a 
plantação de árvores. 

O objectivo desta actividade é envolver a comunidade e sensibilizar para a necessidade 
da colaboração de todos na higiene e manutenção dos espaços públicos. 

A iniciativa “Hoje Limpamos Todos, Amanhã Ninguém Suja” já realizou duas acções no 
ano passado, na Bela Vista, em que estiverem envolvidos cerca de 50 moradores. 

Este ano, além da actividade nas Manteigadas, esta acção estende-se novamente à Bela 
Vista, no próximo dia 22 de Novembro, para limpeza do pátio das traseiras da Rua 
Figueira Grande, n.º 8. 

“Hoje Limpamos Todos, Amanhã Ninguém Suja” é uma iniciativa organizada pela 
Câmara Municipal em colaboração com os parceiros do projecto “+ Ambiente”, com o 
patrocínio da Amarsul. 

Tempo de leitura: 2 m 
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