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A Câmara Municipal do Porto Santo
e a empresa municipal Porto Santo
Verde realizaram, ontem, uma acção
de limpeza de algumas zonas costei-
ras, integrada nas comemoraçõs do Dia
Mundial da Conservação da Natureza,
iniciativa que contou com a participa-
ção de diversas entidades e com cerca
de 25 pessoas.

Foi efectuada uma limpeza de zonas
costeiras por mar e que contou com o
apoio do Parque Natural da Madeira,
da Capitania do Porto do Porto Santo,
da empresa Mar Dourado e de um par-
ticular, que emprestaram as suas em-
barcações, tornando possível a realiza-

ção desta acção, conforme explicou a
representante da Porto Santo Verde,
Rubina Brito.

Segundo aquela responsável, a lim-
peza incidiu no Ilhéu da Cal, de onde
foram retirados diversos artigos.

«Foram retirados do ilhéu madeiras,
cordas, plásticos, ou seja, o tradicional
lixo trazido pelo mar», destacou Rubina
Brito, salientando ainda o facto da ac-
ção ter sido aliada ao passeio de barco,
o que constitui um atractivo e incentivo
para a participação das pessoas.

Depois da recolha de lixos, os parti-
cipantes aproveitaram para dar um
mergulho e usufruir do bom tempo

que se verificou ontem no Porto
Santo.

O grupo que participou nesta acção
da autarquia e da empresa Porto Santo
Verde, embarcou por volta das 10h30,
tendo regressado ao porto de abrigo
pelas 14 horas e com o sentido do de-
ver sumprido.

O Dia Mundial da Conservação da
Natureza foi instituido pela Assembleia
Geral das Nações Unidas com o ob-
jectivo de chamar a atenção para os
problemas inerentes à conservação do
meio ambiente em todo o mundo. 1

Donatila Menezes de Oliveira

ODiaMundial da Conservação da Natureza foi ontem comemorado no Porto Santo,
com uma acção de limpeza da costa, numa iniciativa da Câmara que juntou cerca de
25 pessoas. A acção incidiu no Ilhéu da Cal.

Limpeza no Ilhéu da Cal

A zona cos-
teira do Ilhéu
da Cal, no
Porto Santo,
foi limpa
ontem por
cerca de 25
pessoas, numa
acção promo-
vida no Dia da
Conservação
da Natureza.

Um grupo de 25 pessoas participou na limpeza costeira do Ilhéu da Cal. W
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