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                        MANIFESTO PELOS NOSSOS RIOS 

Cidadãos, 

Nos anos setenta foi consumido o maior espólio de recursos na história da nossa cidade, 

com a aprovação do transvase Tejo-Segura. Isso resultou na perda do rio para Talavera 
sem contrapartidas para o concelho, o qual se viu privado do seu rio, e os talaveranos 

vimos como o escasso caudal que corria pelo seu leito se reduzia às águas residuais de 
Madrid. Perdemos não só um recurso para o nosso desenvolvimento, mas também um 
espaço verde, e ainda um local de lazer tão caro para nós, como era a praia de dois 

quilómetros de comprimento: a praia fluvial de Los Arenales.  

Actualmente, Talavera de la Reina suporta os dois maiores transvases de Espanha: o do 

Tejo para o Segura e do Alberche para Madrid, e são muito fortes os rumores que apontam 
para um novo transvase do médio Tejo, a partir dos arredores de Talavera. E, mesmo a 
partir da Extremadura se exigem novas barragens nos rios Tiétar e Guadyerbas, em terras 

da comarca talaverana. Se os transvases se mantiverem do Tejo e do Alberche e, apesar 
de tudo o que foi dito acima, se chegarem a concretizar, seria o espólio total da nossa 

comarca nos seus recursos hídricos, bem como a condenação definitiva desta terra ao 
subdesenvolvimento. Parece que somos os únicos que, uma e outra vez, podemos ficar 

sem rios sem que nada aconteça, sem que se levante uma voz em nossa defesa.  

Ante este panorama a Plataforma em defesa dos rios Tejo e Alberche de Talavera de 
la Reina constituiu-se em 2006 para defender os direitos de Talavera e da sua comarca em 

matérias de água. Cerca de meia centena de grupos sociais da cidade estão a trabalhar 
para que tenhamos rios com água em quantidade e qualidade, sempre a partir da justiça e 

da legalidade, mas também com a razão de uma cidade, de uma terra que tem sido 
solidária ao ponto de esquecer o que por direito, história e dignidade lhe pertence. 

Agora, face a um novo plano de bacia que não tem em conta a nossa cidade e a sua 

comarca, a Plataforma apela a todos os cidadãos da bacia do Tejo, e especialmente aos de 
Talavera de la Reina e da sua comarca, para saírem à rua em manifestação no próximo 20 

de Junho, para dizer basta, que somos cidadãos de primeira e, como tal, queremos os 
nossos rios, tanto para o nosso desenvolvimento económico, já que qualquer indústria 
necessita de água, como para a nossa diversão e para o seu uso como recurso de lazer ou 

desportivo. É nosso direito e todos sabemos que sem água não há nem haverá futuro. Se a 
população de Talavera de la Reina não sair às ruas para exigir aquilo que lhe tem sido 

negado durante 30 anos em despachos e decisões administrativas, e demonstrar com isso 
que se opõe radicalmente a este ultraje que hipoteca o nosso desenvolvimento, os 
talaveranos e o povo desta comarca têm aquilo que merecem: Uma terra sem futuro. 

Necessitamos de sair todos à rua para demonstrar que queremos os nossos rios de volta. E 
que já nos cansámos de esperar. 

Portanto:  

EXIJAMOS UM REGIME DE CAUDAIS NO TEJO E NO ALBERCHE 

PEÇAMOS QUE DE UMA VEZ POR TODAS QUE ACABEM COM OS TRANSVASES 

LUTEMOS EM DEFESA DA ÁGUA DO ALBERCHE PARA OS REGADIOS DE TALAVERA 

EXIGJAMOS UM TEJO E UM ALBERCHE COM ÁGUAS LIMPAS E DEPURADAS 

LUTEMOS PARA QUE NOS NOSSO RIOS SE POSSA DISFRUTAR DO LAZER E DAS 
ACTIVIDADES DESPORTIVAS E DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COM ORLAS LIMPAS E COM 

MATAS RIBEIRINHAS BEM CONSERVADAS 

JUNTA-TE À MANIFESTAÇÃO DO PRÓXIMO 20 DE JUNHO, sábado 

SAÍDA ÀS 12,00 H. PLAZA DEL PAN. TALAVERA DE LA REINA 

http://www.facebook.com/album.php?profile=1&id=69903769340

