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Moção 

Em defesa do activista Arlindo Consolado Marques 

No fim do ano de 2015, a luta em defesa do rio Tejo, tornou-se tema nacional por força 

dos vídeos e fotos dos crimes ambientais, publicados em redes sociais e jornais locais 

por diversos ambientalistas onde se destaca o activista Arlindo Consolado Marques. 

Ao longo de 2016 o trabalho de denúncia e exposição prosseguiu. Depois de diversas 

incursões Arlindo Marques, publicou imagens de grandes manchas negras e amareladas 

a emergirem das profundezas do cais de Vila Velha de Rodão. Este local é usado 

pela Celtejo, empresa transformadora de pasta de papel, para descarregar os seus 

efluentes. As suspeitas de que esta empresa polui o rio Tejo já não são de agora e no 

verão de 2015, a empresa foi visada pelo Ministério do Ambiente. 

No entanto, embora as denuncias de associações, partidos politicos e ambientalistas de 

tenham intensificado os resultados foram infrutíferos. 

Em outubro de 2017 deu-se uma gigantesca mortandade de espécies piscícolas na 

barragem do Fratel. Centenas de milhares de peixes morreram e milhões vinham à tona 

de água para respirar. 

No dia 19 de Dezembro de 2017, Arlindo Marques tem conhecimento via correio que a 

empresa Celtejo lhe moveu um processo alegado difamação e pede 

uma indemnização por danos ao bom nome da empresa no valor de 250.000€. 

Perante a atitude da empresa Celtejo, e tendo em conta que já por diversas vezes foi 

referenciada por órgãos de comunicação social, por propostas de resolução na 

Assembleia da Republica, por moções em diversas assembleias municipais, como uma 

das grandes poluidoras do rio Tejo e a referida empresa não moveu nenhum processo 

em tribunal a qualquer dos órgãos anteriormente referidos, a Assembleia Municipal de 

Loures considera que esta conduta em relação ao ativista Arlindo Marques visa calar a 

sua voz impedindo-o de exercer o seu dever de cidadania. 

Face ao exposto, a Assembleia Municipal de Loures, reunida na 1ª Sessão 

Ordinária no dia 22 de Fevereiro de 2018 manifesta a sua solidariedade ao ativista 

Arlindo Consolado Marques. 

O eleito do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal de Loures 
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