Resumo do Essência Surf School Limpeza de Praias 2011:

Foi no dia 27 de Março, pelas dez da manhã, que muitos dos inscritos na Essência Surf School
Limpeza de Praias 2011, se começaram a juntar na Praia da Rainha (Costa da Caparica - concelho
de Almada), para participar pelo segundo ano consecutivo nesta acção que tem como principal
finalidade sensibilizar todos os participantes para uma praia mais limpa. A chuva acompanhou o
acordar do dia, o que fez com que alguns não se atrevessem a sair de casa.
Certo era que, os organizadores já tinham definido que fizesse chuva ou fizesse sol, a acção iria
decorrer na mesma, por isso não haveria motivos para adiar este movimento.
A acção deu início com uma breve apresentação e explicação do que se iria fazer, tanto que pelas
11h já estavam todos os participantes a começar a proceder à limpeza da praia.
Mais uma vez, embora não tão mau como o ano passado, o panorama inicial era desolador, pois
parecia que quanto mais lixo se apanhava, mais surgia à superfície da areia. A limpeza decorreu até
às 17h, tendo percorrido toda a extensão do areal da Praia da Rainha, resultando numa recolha total
de 668 Kgs de lixo.
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O lixo era do mais variado, sendo de salientar novamente este ano que, os pauzinhos de cotonetes
predominavam em toda a praia (3 Kgs apanhados). Sim, a verdade é que grande parte das pessoas
em casa, não se lembra que não deve deitar os cotonetes usados, pela sanita abaixo se não, eles
irão fazer parte do nosso cenário de areal, que mais parecia um misto de cores dos ditos “pauzinhos”
de plástico.

De tampinhas, foram recolhidos 9 Kgs, as quais se juntam a muitos mais quilos que a Essência
pretende angariar para o projecto “Tampinhas por…uma mão para o Rodrigo”, ao que apelamos
que todos os interessados em colaborar com este projecto nos contactem pelo e-mail
tampinhas@essencia-surf.com, para mais informações.
A Essência – Escola de Surf, Bodyboard e Longboard, bem como a Surfrider Foundation
Europe, agradecem a participação de todos os que nos ajudaram nesta actividade, que contou com
o apoio da Câmara Municipal de Almada, do Queen’s Beach Club – Praia da Rainha – Costa da
Caparica, das Pastelarias Emílio Preto Rego, do Centro de Yoga da Costa da Caparica, da Água do
Luso, da revista O Praticante e da Red Bull.
O objectivo deste evento, de sensibilizar todos os participantes para uma praia mais limpa foi
conquistado, pelo que esperamos em breve poder repetir o sucedido. Obrigado a todos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fotos em: http://www.initiativesoceanes.org/galtof.php?album=1725
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