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Manifesto pelos nossos rios (20-J) 

Cidadãos! 

Os rios são elementos únicos, protagonistas da paisagem, do território, das vidas das 

pessoas que os rodeiam. São espaços naturais singulares que deveríamos de cuidar 

como jóias, mas que exploramos como se fossem minas.  

Assim, nos anos setenta o transvase Tejo-Segura consumou-se o maior espólio de 

recursos na história de toda a bacia do Tejo e da nossa cidade. Isto implicou a perda do 

rio para todos os cidadãos e as povoações ribeirinhas. Desde então a bacia foi privada 

do seu mais importante recurso natural, e com tristeza e impotência, assistimos a como 

o escasso caudal que corria pelo seu leito se reduzia às águas residuais e industriais 

geradas por seis milhões de pessoas na capital da Espanha. 

Perdemos não só um recurso essencial para o nosso desenvolvimento, mas também um 

espaço verde, uma componente essencial da nossa cultura, e mesmo algo a que 

também temos direito: um espaço de lazer com praias fluviais que se repartiam ao 

largo de todas as suas ribeiras, como a nossa desaparecida praia de Los Arenales em 

Talavera ou a de Safont em Toledo.  

Actualmente suportamos o maior transvase do território nacional, do Tejo para o 

Segura. Mas tal é a ganância hidrológica da classe política de alguns territórios que 

pretendem um novo transvase a partir do tramo médio do rio Tejo, na Extremadura, 

para além de novas barragens para transvases a partir do rio Tietar ou Guadyerbas, 

também em território da nossa região, o que supõe o espólio total dos últimos rios 

vivos do centro peninsular. Esta situação é agravada pelas concessões abusivas do 

Transvase para regadio por um período de setenta e cinco anos. Seriam outras três 

gerações de cidadãos que perderiam a oportunidade de viver o seu rio.  

As vilas e cidades ribeirinhas do Tejo têm vindo a ser solidárias durante mais de trinta 

anos, mas parece que esta circunstância é uma carta de corso para continuarem a 

explorar os nossos recursos naturais, e deixar-nos sem rios conduzir-nos-á a um 

conceito insustentável de desenvolvimento.  

Abusaram da nossa simpatia, de tal forma que todos os grupos sociais têm vindo a 

mobilizar-se para dizer basta, que somos cidadãos com direitos, e que agora começa a 

luta para voltarmos a desfrutar dos nossos rios com água em quantidade suficiente e de 

qualidade tanto para o nosso desenvolvimento económico, como para a sua utilização 

recreativa, cultural e desportiva.  

Os nossos rios, as nossas águas, não são de ninguém, mas nós, povoações ribeirinhas, 

somos do Tejo. As suas águas e os seus limos fizeram-nos, somos o seu espelho. E 

como tal lutamos com todas as nossas forças pela sua vida, pela sua dignidade, porque 

sem ele, sem as suas águas, perdemos a nossa identidade, não somos nada.  

Gente da nascente, da Cuenca e Guadalajara, que viram como o mar de Castela se 

escapa até ao Mediterrâneo levando a vossa única fonte de desenvolvimento, enquanto 

as povoações da vossa zona ainda se abastecem com cisternas. Uma injustiça de 

bradar aos céus.  

Gente que vistes os gancheiros a conduzir os seus pinheiros por esse “rio que nos leva” 

e que agora só recebe águas pútridas e contaminadas.  
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Gentes das férteis hortas de Aranjuez que vistes como apaixonados das vossas ribeiras 

os reis que quiseram fazer do vosso rio um paraíso, onde cantava FARINELLI sobre as 

suas caudalosas águas e se simulavam batalhas navais, e hoje, no entanto, vês passar 

pelos vossos maravilhosos jardins uma fraca imitação de rio sem caudal.  

Gentes de Toledo, Património Mundial da UNESCO cuja extraordinária beleza está ligada 

à do Tejo que Garcilaso cantou, mas que hoje é apenas um vergonhoso manto de 

espuma.  

Cidadãos do Carpio, Malpica, La Puebla de Montalbán, Puente del Arzobispo, Azután, 

Alberche que víeis passar um rio sem florestas, sem um rumor de choupos, sem o 

colorido dos orioles, com a alma apoquentada, mas com a infinita esperança de voltar 

ao Tejo dos poetas, ao rio de areias douradas.  

Irrigadores, agricultores e ganadeiros de Talavera que viestes das vossas povoações 

para fazer desta a grande cidade que é hoje, mas que hoje vos despojam da vossa vida 

e do vosso trabalho levando o Alberche e obrigando-os a regar com os lodos 

envenenados do Tejo.  

Extremeños aos que inundaram os vossos vales e ribeiras com barragens sem vida que 

produzem energia com que outros se desenvolvem, guardiães de um Tejo que também 

querem tirar-nos com um novo transvase para o Mediterrâneo, traçando uma 

espantosa cicatriz com um canal que romperá a pele La Jara.  

Irmãos portugueses, que desde Vilafranca de Xira ou Barquinha vês chegar até à bela 

Lisboa- se é que chegam – águas sem qualquer qualidade porque não são depuradas 

em Espanha como deveriam ser. O vosso castelo Almourol, abraçado pelo Tejo, 

simboliza a beleza do nosso rio, a íntima união da natureza e da história do passado e 

do futuro. 

Todos os povoados do Tejo, do Alto Alberche ou Escalona, do plácido Henares, do pobre 

Jarama, convertido hoje no esgoto de Madrid, ou do Guadyerbas e o Tiétar com as 

gargantas cristalinas de Gredos, do Alagón, do Almonte que escapa tímido das serras 

de Guadalupe.  

Aldeias e pessoas de toda a Espanha que hoje nos acompanhais, porque amais os 

vossos rios e sabeis o que eles significam:  

Basta! Basta de resignação! Com esta manifestação não acaba o trabalho, começa com 

uma única voz a luta para recuperarmos os nossos rios, a nossa identidade. Hoje, o 

Tejo simboliza a dignidade de todos os rios da Península Ibérica, simboliza a vontade 

dos cidadãos. Hoje é um dia de esperança, de ambição, de unidade, de justiça e 

generosidade. Independentemente das fronteiras e ideologias. Este rio humano que 

hoje formámos juntos, é o rio da dignidade. Que nunca nos esqueçamos disto! 

Por uma nova cultura da água!  

Pelos nossos rios!  

Pelo nosso futuro!  

Viva as vilas e cidades do Tejo vivo!!!!!! 

Pela Plataforma em Defesa dos Rios Tejo e Alberche 


