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Alcanena: praia fluvial dos Olhos de Água está mais
atractiva
Sociedade (/sociedade) » 2016-05-05

As obras de conservação da praia luvial dos Olhos de Água, em Alcanena, foram inauguradas
esta quinta-feira, dia 5 de Maio, no feriado municipal. Foi também apresentado um conjunto de
equipamentos pa
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O Dia da Espiga, em Alcanena, cou marcado pela inauguração simbólica da renovada praia
luvial dos Olhos de Água, localizada nas nascentes do rio Alviela que, na próxima época balnear,
promete estar ainda mais atractiva.
Várias intervenções foram executadas, não apenas na praia, onde os melhoramentos são
visíveis, mas também na zona envolvente: por exemplo, um talude rochoso que ameaçava ruir
foi alvo de uma operação que permite a sua estabilização, o que não estava assegurado. Na praia
luvial, propriamente dita, há um troço das margens do rio que foram estabilizadas com a
construção de um muro de suporte, o rio foi reper lado e tratado, o passadiço de madeira foi
requali cado, assim como o parque de campismo, o parque infantil, a zona de parqueamento
automóvel, a recepção e o restaurante. Também o centro de Ciência Viva foi ampliado e
remodelado, num investimento total superior a 963 mil euros.
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As intervenções levadas a cabo decorreram entre 2011 e 2016 e incluem ainda a criação de um
circuito de manutenção, de orientação, cinco percursos de BTT (e um centro de BTT) e 11
percursos pedestres totalmente sinalizados (com quatro níveis de di culdade), numa extensão
global de 192 quilómetros.
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A este projecto de desporto natureza foi dado o nome “Percorrer e conhecer o concelho de
Alcanena” e, segundo frisou a presidente da autarquia, Fernanda Asseiceira, tem a
particularidade de valorizar todo o concelho.
“Este projecto bene cia todo o concelho. Temos uma visão integrada do mesmo e de como os
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nossos investimentos podem abranger todo o território”, a rmou a autarca socialista que

cumpre o segundo mandato.
Dos 11 percursos pedestres há um que se estende para lá do concelho de Alcanena e abrange
terrenos pertencentes a Porto de Mós e os circuitos de BTT foram criados com diversos níveis de
di culdade. Há percursos de 7, 17, 43, 46,5 e de 86 quilómetros, totalmente sinalizados. No site
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do município podem ser encontradas informações úteis sobre os mesmos.
Marco Chagas, antigo ciclista e empresário, emprestou o seu nome para o recém-criado centro
de BTT, o sétimo inscrito na rede nacional de centros de BTT. Natural do Cartaxo, Marco Chagas é
o português com mais voltas a Portugal ganhas, quatro, no total.
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Não esteve presente na inauguração do equipamento, por motivos de saúde mas, numa
mensagem enviada, disse-se satisfeito por ver associado o seu nome ao centro de BTT de
Alcanena.
A autarquia alcanenense, por intermédio de técnicos e da presidente do executivo, agradeceram
a colaboração de algumas associações locais que ajudaram na abertura de caminhos e trilhos e
pediu para que todos se mantenham vigilantes e zelem pela boa manutenção dos
equipamentos agora disponíveis.
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