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"ExpressAR-TE, 
do Lixo a Arte" e "Os 

Suspeitos do Costume" 
ti 

Fótt-DIREITOS RESERVADOS 

Algumas das iniciativas da Ações de 
Cultura e Ambiente/Divisão de Cultura 

da Câmara Municipal de Espinho 
"ExpressAR-TE, do Lixo a Arte", "Histó-

rias Itinerantes de Rio que desaguam no Mar" 
e "Os Suspeitos do Costume", são algumas 
das imensas iniciativas que a ACA - Ações de 
Cultura e Ambiente/ Divisão de Cultura da 
Câmara Municipal de Espinho estão a pro-
mover durante o verão nas praias com ban-
deira azul do concelho de Espinho (Frente 
Azul, Baía, Rua 37, Silvalde e Paramos). 

Segundo uma das responsáveis pelo pro-
jeto do Município de Espinho, Vanessa Ren-
deiro, "trata-se de atividades de educação 
ambiental que a equipa dinamiza e que têm a 
ver sempre com o tema anual da bandeira 
azul e que este ano é 'Do Rio ao Mar Sem 
Lixo'. Geralmente há um conjunto de 
atividades que correm ao longo do ano, que 
são diferentes, cruzando a cultura com o 
ambiente. São dinâmicas completamente di-
ferentes em torno das problemáticas ligadas 
ao lixo marinho", explicou Vanessa Rendei-
ro. E acrescentou: 

"As atividades têm de ser programadas e 
feitas em todas as praias galardoadas com a 
bandeira azul - Frente Azul, Baía, Rua 37, 
Silvalde e Paramos. Fazemos eco-oficinas, 
parcerias com a Lipor, artistas plásticos que 
estabelecem o cruzamento entre a arte e o 
ambiente". 

Vanessa Rendeiro dá como exemplo "o 
objeto escultórico construído pelo primeiro 
artista deste projeto 'Expressar do Lixo a 
Arte" que se encontra na praia da Frente 
Azul, que "utilizou como matéria-prima as 
embalagens de plástico utilizadas em casa 
que fomos recolhendo e algum material pro-
veniente das limpezas da praia denominada 
'Os Suspeitos do Costume—. 

Vanessa Rendeiro alerta que "o suspeito 
número um são as pontas de cigarro que se  

encontram espalhadas ao longo das praias!" 
Aquele elemento do projeto do Município 

de Espinho dá como exemplo muito positivo 
a escultura metálica que se encontra na praia 
da Baía - "o Goby, que foi construído pelo 
Curso Técnico de Serralheiros da Cerciestinho, 
que muito orgulhosamente aderiu a este de-
safio. Este projeto corre o mundo e a ideia é 
aplicá-lo localmente. Na nossa cidade teve 
um grande impacto". 

E explica: 
"No fundo, mostra que tudo aquilo que 

fazemos em terra reflete-se no mar. O plástico 
e o lixo acabam por degradar o ambiente 
marinho porque os peixes assumem que se 
trata de comida! Nós abordamos esta proble-
mática com todas as idades" adianta Vanessa 
Rendeiro que sublinha que "o nosso público-
alvo é as crianças, embora tenhamos promo-
vido atividades para graúdos e, normalmen-
te, também trabalhamos com os seniores". 

Vanessa Rendeiro aproveitou para anun-
ciar que "vamos ter cá uma companhia de 
teatro de marionetas que irá fazer duas ofici-
nas durante o mês de agosto e que tem a ver 
com a construção de objetos através de uma 
técnica de derretimento de plástico". 

Por fim, a responsável pelas Ações de 
Cultura e Ambiente/ Divisão de Cultura da 
Câmara Municipal de Espinho disse que "te-
mos implementado este trabalho em rede, 
unindo esforços a nível de áreas no Municí-
pio de Espinho. Há, por isso, uma interligação 
entre a cultura, ambiente e educação. Desta 
forma, todos juntos, unimos esforços para 
fazermos desta iniciativa um trabalho muito 
mais gratificante e com uma mensagem que 
passa diretamente para a comunidade", con-
cluiu. 

Manuel Proença 


