Jovem Cooperante – Natureza/Cultura
A JovemCoop surgiu em 1979, fruto da vontade de um grupo de jovens

“O Nosso Património Ambiental”
JovemCoop

de Braga em promover a história e cultura da cidade.
As nossas actividades foram delineadas a pensar na sociedade dos
finais da década de 70 do século passado. Contudo, foi necessário
adaptarmo-nos e evoluirmos nos objectivos e na linha de actuação.
Hoje, continuamos a possibilitar aos nossos membros o acesso e a
JovemCoop a limpar o Rio Este

Para que este rio adquira a dignidade de outros tempos é necessária
uma consciência ecológica por parte
das entidades responsáveis e, principalmente ,por parte da comunidade,
começando por não deitar lixo para

partilha de culturas, tradições e História, através da realização de actividades com associações congéneres estrangeiras ou nacionais.
Contudo, é nossa prioridade dar seguimento a esta linha de actividades, incentivando os nossos membros a conhecer, além de novas culturas, a cultura da sua própria região. Assim, cada vez mais apostamos
na educação e sensibilização para o património construído, seja
arqueológico, seja arquitectónico ou natural, da cidade de Braga e da
região do Minho. Esperamos, desta forma, poder continuar a contribuir
para a responsabilização dos nossos membros, educando-os e formando-os para uma vivência activa, participativa e orgulhosa no seio da
sociedade onde se inserem..

o rio e sancionando quem o faz.
JOVEM COOPERANTE NATUREZA/CULTURA
Rua de S. Marcos, nº 118, 3º.
4700-328 Braga
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Com o apoio: JUNTA DE FREGUESIA DE S. VICTOR

RIO
ESTE

O Rio Este nasce na Serra do Carvalho e

Este rio, com cerca de 45 km de extensão, foi

desagua na margem direita do Rio Ave, 4

sendo adaptado e desviado do seu curso desde

km acima de Vila do Conde, na Freguesia

o século passado. As suas margens (de betão) já

de Touguinha. É o único rio que atravessa a

apresentam sinais de degradação dado que é

cidade de Braga.

possível encontrar todo o tipo de lixos e resíduos
no seu leito, descargas de saneamento e outros
detritos igualmente poluentes.
Apesar das várias tentativas de salvar o
Rio Este, a verdade é que os sinais de vida
do rio são escassos e apenas se encontram
em locais como o Complexo Desportivo da
Rodovia.

De quem é a culpa ?
De fábricas existentes na zona, que através das
suas descargas têm despojado as margens de
vegetação e o rio de peixes e das ligações ilegais dos canais de saneamento à rede de águas
pluviais.

