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Barreiro - Novo recorde de participações na Subida do Rio Coina
A 14ª edição ultrapassou as 200 pessoas.

A 14ª edição da “Subida do Rio Coina”, promovida pela Divisão de Sustentabilidade Ambiental da Câmara
Municipal do Barreiro, atingiu um novo recorde de participantes, ultrapassando as 200 pessoas.
Este domingo, voltou-se a conciliar a sensibilização ambiental com a prática desportiva, dando a
conhecer aos barreirenses todo o potencial ribeirinho do concelho.
Bruno Vitorino, vereador responsável por esta área, recorda a aposta que tem vindo a ser feita ao longo
dos anos, na educação e nas boas práticas ambientais, “fundamentais para termos um Barreiro
ambientalmente mais sustentável”.
O vereador recordou ainda a criação da Reserva Natural Local, que permite proteger e valorizar ainda
mais o património natural do Barreiro, como são a Mata da Machada e o Sapal do Rio Coina.
“Temos uma frente rio espetacular. Temos que aproveitar este fator diferenciador, relativamente a
outros concelhos. Só conhecendo o nosso património, se gosta. Só gostando, se protege”, realça.
Bruno Vitorino acrescentou ainda que uma extensão bastante significativa do Rio Coina faz parte da
Reserva Natural Local, sendo este um valor “que urge preservar, dada a sua rica biodiversidade”.
Ao longo dos 14 anos da iniciativa, já participaram milhares de pessoas e centenas de embarcações,
mostrando que a Subida do Coina já faz parte da agenda dos barreirenses
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