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Percorrer e Conhecer Alcanena: Apresentação Pública dia 22 de março, no Centro Ciência Viva do Alviela
Redação | 2015-03-18 08:01:36

Terá lugar, no próximo dia 22 de março, domingo, às 16h30, no Auditório do Centro Ciência Viva do
Alviela – Carsoscópio, a apresentação pública do projeto “Percorrer e Conhecer Alcanena” – Rede de
Percursos Municipais.

Este projeto resulta de uma candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Alcanena à ADIRN, ao abrigo
da ação 3.2.1 - Conservação e Valorização do Património Rural, do Subprograma 3 – Dinamização das Zonas
Rurais do PRODER, com um investimento total de 237.525,01€, sobre o qual recai um financiamento de
115.425,58€, com vista à criação da Rede de Percursos Municipais “Percorrer e Conhecer Alcanena”, cujo
ponto nevrálgico é a Praia Fluvial dos Olhos de Água. 

A rede de Percursos “Percorrer e Conhecer Alcanena” é constituída por 11 percursos pedestres, 5 percursos
de BTT (sendo um com roadbook), 3 percursos de orientação e 1 circuito de manutenção. 

No âmbito deste projeto, procedeu-se também à Reabilitação da Praia Fluvial dos Olhos de Água, Parque de
Campismo e zona envolvente, com requalificação do campo de jogos e do parque infantil da Praia Fluvial dos
Olhos de Água, vedação do parque de Campismo, instalação de um posto de BTT, que inclui lavagem e mini
oficina de bicicletas (junto ao parque de campismo) e recuperação do deck do edifício onde funciona o
restaurante de apoio à Praia. 

O projeto contemplou igualmente a colocação de nova sinalética na Praia Fluvial, no circuito de manutenção e
Roadbook, assim como a aquisição e instalação, no Parque de Campismo da Praia Fluvial dos Olhos de Água,
de 3 bungalows. 

Após a apresentação pública do projeto, terá lugar uma visita à Praia Fluvial dos Olhos de Água e zona
envolvente. 
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