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Juntos pelo Sorraia
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A importância da água para a vida é um facto 
incontestável mas sobejamente desrespeitado ainda 
que vivamos em pleno Séc. XXI. 

Para conseguir protege-la, teremos de 
humildemente aceitar a responsabilidade que nos 
cabe e apreender o devido respeito que lhe 
devemos.

É nesta medida que surge o movimento “Juntos pelo 
Sorraia” e a sua luta pelo renascer de um rio. São as 
memórias de um passado com vida que unem a 
comunidade na luta pelo restauro deste ecossistema 
que foi e poderá voltar a ser rico nas suas águas, 
abundante na sua fauna precioso para o regadio. 



Princípios Juntos pelo Sorraia
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Independência de qualquer tipo de partido político, 
associação, coletividade e qualquer outro tipo de 
organização, mantendo sempre a porta aberta a 
todos os que se quiserem juntar a nós em prol do rio 
Sorraia;

O MOVIMENTO DE CIDADÃOS INTITULADO “JUNTOS PELO SORRAIA” CENTRA-SE NOS SEGUINTES PRINCÍPIOS EM PROL DO 
RESTAURO ECOLÓGICO DO RIO SORRAIA:

As nossas ações são sempre a favor do rio, e não 
contra ninguém, isto porque o salvamento do rio 
necessita de todas as entidades envolvidas.

O nosso objetivo é identificar denunciar e ajudar a 
criar condições para salvar o rio.

Não pretendemos procurar responsáveis, apenas 
pretendemos o salvamento do rio Sorraia

https://juntospelosorraia.pt/rio-sorraia/


Caminhada Juntos pelo Sorraia

O movimento “Juntos pelo Sorraia”, movimento

cívico independente e sem ligações a nenhuma

entidade, vem por este meio solicitar o vosso

apoio para a realização de uma caminhada de

sensibilização pelo rio Sorraia, a realizar no

próximo dia 15 de Setembro a partir das 8h00,

com partida no Monte do Ferrador/Herdade da

Torrinha (Freguesia de Biscaínho/Concelho de

Coruche).
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Caracterização

A caminhada tem por objectivo consciencializar os seus

participantes para as diferentes problemáticas, de ordem

ambiental, que o rio Sorraia tem vindo a atravessar nos últimos

anos, em diversos níveis.

Acreditamos que acções de sensibilização desta ordem

poderão contribuir para o desenvolvimento de uma cidadania

mais activa e mais participativa na árdua tarefa de repor o

equilíbrio deste ecossistema. A importância dos rios nacionais

aumenta ao mesmo ritmo dos riscos anunciados pelas

alterações climáticas que são hoje mundialmente

reconhecidas. A necessidade de obter uma independência

hídrica vai muito além da construção de novas barragens. A

independência hídrica passa também pela saúde dos rios que

nascem em território português.
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Tipo de Apoio

Seguro dos participantes

Carrinha de apoio

Aparelhagem (coluna sem fios) com microfone

Águas e reforço

Apoio no percurso – reforços  e no estacionamento

Apoio com primeiros socorros

Presença de Ambulância

Canecas alumínio para distribuir aos participantes

Impressão de cartazes

T-Shirts para participantes

Apoio Caminhada 
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Para a realização desta caminhada 

necessitamos de diversos tipos de apoios, sem 

os quais não será possível levar a atividade a 

bom termo. 

Sendo o Juntos pelo Sorraia um movimento sem 

fins lucrativos recorre a apoios estratégicos com 

a finalidade de criar capacidade operacional e 

financeira na execução das ações que pretende 

desenvolver



Divulgação apoio Caminhada
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Canais Digitais Juntos pelo Sorraia

Site Oficial Juntos pelo Sorraia

Google MyBusiness Juntos pelo Sorraia

Pagina Oficial Facebook

Grupo Facebook Juntos pelo Sorraia

Canal Youtube Juntos pelo Sorraia

O Juntos pelo Sorraia desenvolveu a comunicação 

através de diversas plataformas digitais, ter uma 

presença forte na internet é cada vez mais importante 

uma vez que possibilita um maior alcance, isto é, 

chegar “mais longe” e a mais pessoas. 

A relevância extrema do problema do Rio Sorraia 

suscitou um crescente interesse dos principais mídia

nacionais, imprensa, rádio e televisão.

A divulgação dos apoios será efetuada nas plataformas 
de divulgação Juntos pelo Sorraia e em eventuais 
suportes físicos de apoio (ex: t-shirts)



Colaboração / Contatos
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Certos da sua colaboração, para uma causa que é de todos e para todos, nos colocamos à

disposição de sanar quaisquer dúvidas e fornecer mais informação

Contactos apoio Caminhada Juntos pelo Sorraia

José Pastoria

Email: info@juntospelosorraia.pt

Tel: +351 932825204

mailto:info@juntospelosorraia.pt

