
O CAAL esteve presente no Projecto “Limpar Portugal” 

Balanço de uma jornada fantástica 

 

 

No passado domingo, em Lisboa e em diversos concelhos do País, os sócios do CAAL estiveram presentes nesta 
jornada extraordinária de voluntariado.  

Muito honra o Clube esta participação numa jornada de trabalho para recolher lixo abandonado em Portugal, na 
floresta e por todo o lado. 

O projecto teve uma adesão maciça – mais de 100.000 voluntários, uma projecção mediática excepcional e desta 
acção de sensibilização ambiental esperam-se resultados condignos com o empenho e o esforço que os milhares 
de participantes nela colocaram. 

Ontem os jovens estiveram em destaque no Parque Florestal de Monsanto 

O dia 20 de Março em Monsanto foi o dia da Juventude. 

Ontem 250 jovens escuteiros – desde os agrupamentos infantis aos mais velhos, estiveram em Monsanto numa 
entrega total à limpeza de lixo abandonado neste Parque Florestal, de forma negligente e mesmo criminosa, tendo 
a actuação destes jovens sido organizada e enquadrada por 48 sócios do CAAL. 

Foram fantásticos, entusiásticos, generosos, alegres e deram o seu melhor, tendo retirado mais de 50 toneladas de 
lixo, dos mais variados recantos do Parque, e centenas de pneus abandonados em ribanceiras, sabe-se lá por 
quem. 

Também participaram em Monsanto empenhadamente uma centena de trabalhadores e famílias de diversas 
empresas – DHL, Roff, SIC/ Impresa, e mesmo moradores das freguesias abrangidas – S. Francisco Xavier, 
Benfica. No Bairro da Boavista participaram cerca de 60 pessoas, escuteiros e miúdos do Jardim Infância “Os 
Putos Traquinas” e do Centro de Acolhimento Infantil. Em S. Domingos de Benfica participaram ainda crianças da 
Associação Verdes Anos. 

Foram 48 os companheiros do CAAL que participaram em Monsanto, foram magníficos, foram extraordinários na 
entrega à tarefa a que tinham metido mãos, a par com os escuteiros. Durante a manhã, enquanto durou a 
iniciativa, não descansaram e quando esta finalizou, cansados mas felizes, conviveram na sede e brindaram aos 
presentes e aos que por todo o País, numa acção que marcará positivamente a história do nosso clube, souberam 
participar com oportunidade nesta jornada cívica, de cidadania e afirmação junto dos órgãos autárquicos, em que 
pela acção directa dos cidadãos passaram a conhecer e a respeitar as organizações que se comprometem na 
problemática ambiental, como é o caso do CAAL. 

Valeu a pena! 

Também está de parabéns o Grupo de Lisboa do Projecto Limpar Portugal, onde estivemos sempre integrados, 
com os quais se estabeleceu uma relação de companheirismo que só se consegue quando se participa em acções 
desta generosidade. Foram milhares os voluntários que por toda a Lisboa recolheram, varreram, limparam a 
cidade, num frenesim fantástico. 

Parabéns a todos pela generosidade! 

Foram 48 os companheiros do CAAL que participaram em Monsanto, o nosso “quintal”, nesta jornada fantástica, 
oportunamente divulgada no boletim, no site e directamente por mail. Muitos outros participaram noutras zonas do 
País, de forma tão abnegada quanto nós o fizemos aqui em Monsanto. 

Parabéns a todos os que participaram nesta jornada extraordinário de voluntariado da sociedade civil, que assim 
mostrou que ainda há forças interiores em muitos portugueses, que “Querem meter mãos à Obra” para mudar 
Portugal! 

Obrigado, valeu a pena! A História faz-se com os que estão presentes! 

 

Lisboa, 22 de Março de 2010 

José Pombo Duarte e José Veloso 

Coordenadores do CAAL para o Projecto “Limpar Portugal” 

 

Nota – Pede-se aos companheiros que participaram nesta iniciativa em Lisboa e por todo o País que informem o Clube do local 
onde participaram, enviem fotos e pequenos textos relatando o que sentiram, para serem mostrados no site do CAAL e em 
placard evocativo do evento, a colocar na sede do nosso Clube. 

  


