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Valadares com Vida!
A Junta de Freguesia
de Valadares deseja

a todos os
valadarenses uma
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Há tragédias que abalam a comunidade.
Principalmente as que envolvem crianças. No
Verão de 2006, uma criança - mais uma a
juntar a um número elevado de vítimas -
morria no 'lago' da Serra de Canelas. Uma
'piscina' apetecível para os mais novos,
principalmente na altura de férias grandes em
que o calor aperta.

Mas este 'lago' nada mais era do que uma
pedreira, cheia de perigos, com água
depositada e armadilhas submersas. Até ser
retirado o corpo passaram vários dias.

Um dos proprietários deste 'lago' era José
Oliveira Reis, administrador de uma empresa
gaiense - Civipal - dedicada a construção de
obras públicas.

Este acontecimento marcou-o e forma tão

Empresa de Gaia pretende dar resposta às necessidades da construção civil, mas
também recuperar uma área significativa da Serra de Canelas.

Civopal aposta n um futur o
mais ambiental

significativa que principiou um propósito: adquirir
toda a área para que nunca mais nenhuma criança
tivesse final tão trágico. Um percurso de cerca de
dois anos esperava-o.

Comprou terrenos em volta - uns mais
complicados que outros - idealizou projecto,
concretizou-o e, finalmente, em Setembro de 2008,
os desígnios estavam encerrados.

Ao lado de José Reis dois parceiros de
excelência: câmara municipal, na pessoa do
vereador do Ambiente Mário Fontemanha, e a junta
de freguesia de Canelas. Sempre apoiaram esta
vontade. Até porque o que surgiu colmatou dois
problemas do 'pulmão verde de Gaia': acabou com
os despejos ilegais e poluentes - muitas vezes
tóxicos - nos pinhais canelenses e, num futuro
(mais ou menos próximo, dependendo da

sensibilização das empresas) irá
reflorestar o espaço.

O 'lago' deu lugar à Pedreira do
Maninho, um aterro para resíduos
inertes. "A antiga pedreira foi
transformada procurando dar resposta
às necessidades do sector da
construção civil e obras públicas
constituídas por betão, tijolos, ladrilhos,
telhas, materiais cerâmicos, vidros,
terras e pedras, solos e rochas, assim
como resíduos de materiais fibrosos à
base de vidro", explicou o administrador.
Claro que a experiência da empresa
permite-lhes conhecer esta realidade.

Agora falta sensibilizar os industriais.
Com este espaço, o segundo a ser

construído no município, as empresas
desta área já não precisam preocupar-
se sobre o local certo para colocar os
resíduos de construção.

Este aterro de Canelas está
certificado. Mais: todos os meses são
avaliados de modo a garantir que tudo o
que é depositado subscreve às
obrigatoriedades impostas por lei. "Não
há necessidade de haver despejos a céu
aberto. Os preços são acessíveis e assim
preserva-se o futuro ambiental",
esclareceu José Reis.

Quando os 940 mil metros cúbicos
da pedreira estiverem preenchidos, a
Civopal vai dar andamento à segunda
parte do projecto. Ou seja, "recuperar o

passivo ambiental através da reposição, tanto
quanto possível, das condições morfológicas
e naturais do terreno e integração paisagística
da área envolvente".

Mas desengane-se quem pensa que isto
não é um projecto económico viável. José Reis
acredita financeiramente neste aterro e
assegura que todo o investimento feito vai ser
recuperado. Ao fim de pouco mais de seis
meses admite que ainda há um longo
percurso a percorrer, mas no final o sucesso
estará garantido. Quer em termos
profissionais, quer em termos ambientais.

Até lá… espera-se que todas as empresas
congéneres comecem a pensar um pouco no
futuro ambiental e na respectiva qualidade de
vida das gerações vindouras. A Serra de
Canelas agradece...


