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NOTÍCIAS
PAUL DAS CANICEIRAS
No concelho de Loures existe um pequeno paul - o Paul das Caniceiras - que, apesar do insuficiente
cuidado e pouca atenção que lhe têm sido dedicadas, ainda constitui um importante refúgio
para diversas espécies de aves aquáticas. Fica a cerca de 2 km a leste da Urbanização do
Infantado, na Várzea de Loures, já na Freguesia de
Santo Antão do Tojal.
São vários os problemas que afectam e põem em
risco este habitat, desde logo, as contaminações por
escorrências provenientes de terrenos agrícolas e das
estradas situadas nas proximidades, as descargas
pontuais de fossas, a sobre extracção de água para
irrigação de áreas agricultadas … mas também a
falta de reconhecimento do seu valor ambiental.
Perante as ameaças que esta zona húmida enfrenta, é urgente e prioritária a adopção de medidas
concretas com vista à conservação deste ecossistema, designadamente, o desenvolvimento de um
plano de ordenamento e de gestão, a realização de intervenções de recuperação, que contemplem
um usufruto regulado e sustentável por parte de visitantes, a par da divulgação, sensibilização e
educação ambientais.

AQUEDUTOS E RUA DOS ARCOS – SANTO ANTÃO DO TOJAL
O conjunto monumental barroco de Santo Antão
do Tojal, não tem termo comparativo na
arquitetura portuguesa, composto pelo Palácio dos
Arcebispos, a Igreja Matriz, a Fonte Monumental e o
Aqueduto.
Todos os edifícios foram construídos, ou remodelados,
no século XVIII pelo arquiteto de D. João V, o italiano
António Canevari, que se fixou em Portugal a pretexto
da obra do Aqueduto das Águas Livres.
O processo de intervenção de reabilitação e
consolidação, por parte da DGEMN (Direção Geral de
Edifícios e Monumentos Nacionais), iniciou-se em
1992,
mas
está
ainda
por
completar,
designadamente, a recuperação do Aqueduto rural e a Rua dos Arcos, bem como a conclusão da
recuperação do Palácio-Fonte.

ECO-ALERTA e POSITIVO/NEGATIVO
Contribua para uma cidadania mais ativa!
ECO-ALERTA para que as autoridades ajam, cumpram e
façam cumprir a lei. O ECO-ALERTA é um
instrumento para todos aqueles que querem
alertar e denunciar, mas não sabem como ou para
quem, ou ainda, simplesmente, não querem revelar a
sua identidade. É simples: apresente-nos a sua denúncia, queixa ou proposta. Ajude-nos a proteger
o património ambiental e cultural de Loures!
O recenseamento dos aspectos positivos e negativos que
tiveram lugar em 2017, no Concelho de Loures, está em
marcha. Aqui deixamos o convite para que nos faça chegar a
sua opinião e as suas propostas sobre aquilo que considera que
de melhor e pior se passou no nosso território.
Para qualquer dúvida, sugestão ou comentário contate-nos através do endereço adaloures@gmail.com.
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