
Aterro avança em Paradela
Pedro Granja

Cerca de sete anos de

pois de ter sido aprova
do em Assembleia Muni

cipal e de oito depois do
estipulado pela Resulima
começou a ser construí
do na freguesia de Para
dela o aterro sanitário
do Vale do Lima e do Bai

xo Cávado que vai subs
tituir o actual em Vila
Fria Viana do Castelo Tal
como o Barcelos Popular
BP tinha avançado em
primeira mão na edição
de 30 de Dezembro de
2010 a Câmara entida
de a quem cabia indicar
a localização no seu con
celho acabou por riscar
a escolha de Palme feita
pelo Executivo do PSD
devido à forte contesta

ção da população em
2009 e por causa de es
tudos encomendados

pela Autarquia PS que
acabaram por levar à mu
dança da decisão Apesar
de também ter motivado

uma forte polémica mais
entre as forças políticas
do que junto da popula
ção de Paradela a futura
infra estrutura da res
ponsabilidade da Resuli

ma que vai receber en
tre 350 a 450 toneladas
de resíduos dos municí

pios de Arcos de Valde
vez Barcelos Esposende
Ponte da Barca Ponte de
Lima e Viana do Castelo
avançou mesmo ejá está
a ser implementada pró
ximo da LIPOR Serviço
Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos do
Grande Porto e da anti
ga lixeira de Laúndos
Póvoa deVarzim O local
com cerca de 12 hecta

res foi considerado pela
Direcção Geral da Empre
sa Geral de Fomento no

estudo preliminar em
2010 como tendo ele
vada aptidão física e de
reduzidos impactos am
bientais

Segundo o Acordo Paras
social assinado entre os
accionistas da Resulima
em 1996 o aterro sani
tário em funcionamento
desde Dezembro de

1998 teria obrigatoria
mente de ficar instalado
apenas por 11 anos no
concelho de Viana do

Castelo passando de
pois para Barcelos e mais
tarde para Esposende fi
cando uma década em

cada um deles No entan
to como é recordado no
Plano de Acção 2020 da
Resulima verificou se
em 2012 que a vida útil
do aterro sanitário pode
ria ser prolongada den
tro da volumetria de re

síduos projectada inicial
mente 1 650 000 m3
acabando por essa ra
zão em atribuir nova li
cença ambiental ao
aterro de Vila Fria em
2014

Ao BP o presidente da
Câmara disse que o atra
so no avanço do projec
to deveu se a questões
burocráticas de lei

que teriam de ser cum
pridas e que não foram
da responsabilidade do
Município mas mostrou
se satisfeito pelo facto de
não haver contestação
na freguesia de Parade
la até porque esta esco
lha garante foi articu
lada com o presidente da
Junta e com a popula
ção que fez uma visita
ao actual aterro As pes
soas perceberam que o
que se dizia sobre estas
infra estruturas não cor

respondia a verdade
A obra deverá ficar con
cluída dentro de um ano
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