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Ateliês de costura “ reforçam
laços de amizade”  em

defesa do ambiente

Por Márcia Fernandes 13 de Maio, 2022 | 10:52

PUBLICIDADEPara além da

componente

ambiental, a

iniciativa serviu

para reforçar

laços de amizade

entre as

participantes,

como referiu à

VTM Maria

Guilhermina, de

73 anos, que veio

da Granja.

“É muito bom para o convívio entre todos, em que

fomos fazer a todas as juntas de freguesia. As

pessoas adoraram e agora querem que este projeto

continue”, afirmou, adiantando que está disponível

para continuar a ensinar as outras a fazer os sacos,

que depois “são personalizados e únicos”.

Acrescentou ainda que “é também para incentivar as

pessoas a deixar de usar os sacos de plásticos, que

fazem muito mal ao ambiente”.

Maria Portela, 74 anos, afirmou que “gostou muito”

de participar na iniciativa, que promoveu o convívio

entre todos. “Foi um espetáculo. Gosto de participar

em todas as atividades, desde o teatro, a tuna, a

costura, a ginástica. Venho sempre que posso”.
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Mafalda Mendes,

vereador da

autarquia, destacou

que a iniciativa teve

três objetivos, o

primeiro foi

“sensibilizar as

pessoas para

deixarem de usar os

sacos de plástico”.

O segundo, ao

percorrer todas as

freguesias,

“conseguimos

promover o

convívio e o

conhecimento,

depois de dois

anos de

pandemia com

tantos

confinamentos”.

Por último,

“promover a

cultura, através

de poemas que

foram

colocados nos sacos”.

No final, as participantes deixaram o repto à

vereadora para continuar com o projeto, que se

mostrou disponível para descentralizar ainda mais

ações deste género, como as cartas de amor, num

concelho que “está cada vez envelhecido. Queremos

descentralizar e poderemos promover atividades de

costura, mas podem ser outras”, sublinhou Mafalda

Mendes, agradecendo o empenho de todas as

participantes, que “se dedicaram de corpo e alma”.

PUBLICIDADE

“AS PESSOAS ADORARAM E

AGORA QUEREM QUE ESTE

PROJETO CONTINUE.”

Mari a Gui l he rmi na

Costureira

“QUEREMOS DESCENTRALIZAR

E PODEREMOS PROMOVER

ATIVIDADES DE COSTURA, MAS

PODEM SER OUTRAS.”

MA FA LDA  MENDES

Vereadora da CM de Alijó
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