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COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Jovens em força
no Ski Skate Amadora Parque
O Ski Skate Amadora Parque, na freguesia da Damaia, foi o local escolhido
pelos SMAS de Oeiras e
Amadora para comemorar
o Dia Mundial da Água.
Com o objectivo de permitir uma adesão significativa
das pessoas, os responsáveis dos SMAS optaram
por antecipar as comemorações do Dia Mundial da
Água- 22 de Março, em um
dia, para um domingo.
Por isso, não admirou que
a 21 de Março centenas de
pessoas se deslocam-se ao
Ski Skate Amadora Parque,
com particular incidência
de jovens, facto que não é
de admirar pois teve lugar,
por volta das 17.30, um
concerto das Just Girls,
uma girls band que ficou
conhecida através da série
Morangos com Açúcar.
Antes disso, quem quisesse, podia saber como
estava a sua saúde, através
da realização de rastreios
a cargo do Hospital da
Luz, ou aprender algo nos
workshops de Ski, Snowboard e Skate, bem como
nos de reciclagem e experiências com água. Stand´s
de magia, pinturas faciais,
escultura de balões, não
faltaram, enquanto os mais
gulosos se deliciaram com
as pipocas ou o algodão
doce.
E porque as corridas e a excitação provocavam sede,
um grupo de jovens distribuía água dos SMAS, num
esforço para comprovar
que a água é de qualidade.
De referir que os SMAS
garantiram autocarros gratuitos a partir da estação
de comboios de Algés e de
Oeiras, bem como da estação de metro da Amadora,
o que facilitou imenso a
deslocação ao local.
O objectivo da iniciativa,
para além do convívio,
era o de “alertar para a
necessidade de cuidar desse bem precioso” que é a
água, e “incentivar o consumo racional da água da
torneira, que é de grande
qualidade”.

