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Pedro Barroso e Sara Rodrigues, jovens da Casa do Regaço, lançaram na semana 
passada o seu projeto de sustentabilidade ecológica. Tratam-se de sacos reutili-
záveis personalizados, feitos em parceria com as crianças do jardim de infância 
Miminho, que pretendem substituir o plástico de utilização única

Jovens de Casa do Regaço e Miminho lançam 
sacos reutilizáveis para substituir o plástico

Os sacos, agora à venda, foram feitos 
à base de pano facultado por empre-
sas da região que se quiseram asso-
ciar ao projeto amigo do ambiente. 
As verbas angariadas vão para a 
Casa do Regaço, valência perten-
cente à delegação poveira da Cruz 
Vermelha, tal como a Miminho, que 
também se envolveu nesta inicia-
tiva através da turma dos alunos de 
cinco anos. Todos juntos quiseram 
mostrar aos mais crescidos como 
se deve olhar para as questões da 
emergência climática. E assim foi 
na tarde do dia 4 de dezembro no 
espaço Theatro.

Na cerimónia estiveram as crian-
ças responsáveis pela produção dos 
sacos, tendo no final cantado uma 

canção pelo planeta que alerta 
para a necessidade de acabar com 
a poluição e preservar a natureza.

Luísa Tavares Moreira, presi-
dente do núcleo local da Cruz Ver-
melha, disse que estes sacos são 
"uma bonita prenda para se oferecer 
agora no Natal, sendo que os fundos 
serão canalizados para o financia-
mento dos livros dos mais novos", 
informou, revelando que têm o custo 
4 euros e que podem ser compra-
dos na sede da Cruz Vermelha da 
Póvoa, nas Farmácias Cardoso, Por-
tas do Parque e Mariadeira, na pas-
telaria Bolos do Folheta, no restau-
rante Náutico Bar, na Ourivesaria 
Barbosa e nas estações de serviço 
MJ Vendeiro.

A vereadora do Ambiente, Sílvia 
Costa, transmitiu que "é um orgulho 
para o município quando as insti-
tuições do seu concelho se mobi-
lizam e procuram, junto dos mais 
jovens, fomentar esta mudança de 
comportamentos". Este é um projeto 
atento e perspicaz porque sabe que 
"as crianças têm o superpoder de 
colocar os adultos a repensarem 
as suas atitudes".

Uma mudança de comportamento 
que é "inevitável", vinca. O que se 
pretende é "reduzir ao máximo" os 
plásticos de utilização única. Além 
da questão social e ambiental, este 
projeto tem o lado emotivo devido 
"ao cunho pessoal dado pelas crian-
ças que o conceberam”. A autarca 
fez saber que, com apoio da LIPOR, 
foi dado início ao processo de cer-
tificação da Miminho (Certificação 
Coração Verde): "Todos os seus pro-
cedimentos internos serão revistos 
no sentido de se tornarem o mais 
sustentáveis possível".

Andrea Silva, vereadora da Coe-
são Social, considera que com este 
projeto se junta "o melhor de dois 
mundos": a sustentabilidade ambien-
tal e a solidariedade.

A Cruz Vermelha da Póvoa de 
Varzim, continuou, tem sido "pre-
cursora em muitos projetos ambi-
ciosos e o município tem sido par-
ceiro em muitos deles". O trabalho 
desenvolvido ao longo dos anos "tem 
importante impacto" na comuni-
dade e até deu origem ao projeto 
chamado 'Ninhos de Autonomia', 
que funciona "como uma extensão 

do Regaço e se dedica a uma faixa 
etária que ficava a descoberto das 
valências da Cruz Vermelha, para 
que estes jovens também tenham 
o seu espaço”.

Andrea Silva terminou a sua alo-
cução ressalvando o papel solidário 
“inigualável” das empresas com res-
ponsabilidade social e dos empre-
sários poveiros.

JO
S

É
 C

A
R

LO
S

 M
A

R
Q

U
E

S
 /

 C
M

PV

JO
S

É
 C

A
R

LO
S

 M
A

R
Q

U
E

S
 /

 C
M

PV
JO

S
É

 C
A

R
LO

S
 M

A
R

Q
U

E
S

 /
 C

M
PV

Pedro Barroso e Sara Rodrigues apresentam projeto inovador


