
Manuel Heitor foi o Ministro a visitar Alcanena, numa ação de limpeza nos Olhos de Água Foto:
mediotejo.net

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, representou

o Governo na ação de sensibilização de limpeza da floresta que decorreu nos

Olhos de Água, em Louriceira, este sábado, 24 de março. O momento

“simbólico” teve a participação da presidente da Agência Nacional Ciência Viva,

Rosália Vargas, frisando-se o contributo da ciência para a preservação do

ambiente.
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A ação de limpeza decorreu junto à nascente dos Olhos de Água, com o

momento a ser aproveitado para dar a conhecer ao Ministro o Centro de Ciência

Viva do Alviela e o percurso interpretativo, com paragem no canhão e na gruta

maternidade que serve de refúgio aos morcegos a partir da primavera. Munidos

de tesouras de mato e enxadas, o executivo alcanenense não se fez apenas à

fotografia, realizando também alguma limpeza pelo percurso, cortando ramos e

tirando alguns troncos secos.

Executivo de Alcanena fez alguma limpeza no percurso interpretativo dos Olhos de Água Foto:
mediotejo.net

A presença de Manuel Heitor em Alcanena inseriu-se uma iniciativa que juntou

20 Ministros e o próprio Primeiro Ministro, António Costa, numa jornada

nacional de mobilização para a limpeza da floresta e prevenção de incêndios
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florestais.

“Através desta iniciativa, pretende-se ainda clarificar que o trabalho de limpeza

de terrenos decorrerá até 31 de maio. A limpeza dos matos constitui um passo

fundamental para termos uma floresta mais resiliente e resistente ao risco de

incêndio, uma floresta que contribua para a vitalidade do mundo rural, que seja

fonte de rendimento para as populações, e de fixação de emprego das

populações”, referia nota do Governo.

No concelho alcanenense, o Ministro da Ciência salientou a tarde “simbólica e

muito representativa”, que se iniciara para o responsável em Caldas da Rainha,

Leiria. O Centro Ciência Viva “é um símbolo hoje do que pode ser o papel da

ciência” na preservação da natureza, destacou.

Já a presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Asseiceira, adiantou que a

notificação de proprietários para a limpeza de terrenos realiza-se há seis anos,

pelo que “não estamos a iniciar” algo novo. “Tem sido uma dinâmica e uma

preocupação do município e é, de alguns anos a esta parte, durante todo o

ano”, referiu, adiantando que “tem dado frutos”.
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O município já lançou o concurso para se proceder à limpeza de matos que não

foi realizada pelos respetivos proprietários, prevendo-se, tendo em conta a

média de outros anos, limpar cerca de 19 hectares. Fernanda Asseiceira

salientou porém que “a responsabilidade é sempre dos proprietários”.

Nos Olhos de Água esteve ainda uma equipa de sapadores do município e do

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) que esteve a

desmatar efetivamente a zona da nascente.

Cláudia Gameiro, 32 anos, há nove a tentar entender o mundo com o olhar

de jornalista. Navegando entre dois distritos, sempre com Fátima no

horizonte, à descoberta de novos lugares. Não lhe peçam que fale,

desenrasca-se melhor na escrita
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