
 
 

 

Caro Arlindo 

Entre as várias actividades e objectivos para a Assembleia para a Defesa do Tejo 

Aranjuez desenvolvemos e propusemos ao longo do ano, é, entre outros, a reconhecer 

e apoiar o trabalho, o desejo, esforço e defesa tanto As pessoas em uma base pessoal 

como associações de todos os tipos demonstram com sua dedicação, seu interesse e 

seu trabalho diário na defesa do ambiente em geral e na conservação e restauração dos 

rios em particular. 

É por esta razão que estamos caminhando neste caso você, querido Arlindo Consolado 

Marques, para comunicar que último dia 10 de dezembro de 2018, na reunião da 

Assembleia para a defesa do Tejo Rio Aranjuez, decidiu conceder o prêmio pelo 

conjunto em defesa do rio Tejo e luta entrega comprovada neste momento em defesa 

do nosso amado rio Tejo denunciando a poluição constante e pressão ambiental sobre 

o rio Tejo está sendo apresentada pela indústria do papel. 

Desde que a Assembléia em defesa do Tejo de Aranjuez sempre apoiar e defender 

todos os cidadãos têm de expressar livremente as suas opiniões e ainda mais se o 

motivo é a conservação ambiental e contrário à degradação contínua do nosso rio, em 

particular. 

Estamos honrados que neste momento têm sido a voz e o olhar atento das populações 

costeiras e aqueles que pelo rio Tejo importa dar visibilidade além das nossas fronteiras 

para abusar toda aquela bacia do rio mais longo é submetido da Península Ibérica. 

Este prêmio reconhece e valoriza a coragem demonstrada até o momento e deve servir 

como apoio moral e cidadão para que você não tenha a força e a coragem necessárias 

para continuar sua valiosa contribuição às comunidades ribeirinhas, ao meio ambiente 

e ao rio Tejo. 

Confiamos na aceitação deste prêmio pelo qual participamos e nos estendemos a todas 

as cidades do rio, e ao mesmo tempo esperamos ter sua presença na entrega, que 

acontecerá no dia 14 de fevereiro de 2019 18:00 no Teatro Real Carlos III, na sala 

Farinelli, em Aranjuez. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

Aranjuez, 18 de diciembre de 2018 

Asamblea por la defensa del río Tajo de Aranjuez 

 


