
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Paul da Gouxa, situado no concelho de Alpiarça, que confina com a Reserva do Cavalo do

Sorraia, local de nidificação de várias espécies de peixes e de aves, está a ser recuperado no

âmbito de um projeto comunitário de cooperação inter-regional. Para o efeito, a Câmara

Municipal de Alpiarça candidatou um projeto, já aprovado, que prevê a instalação no Paul da

Gouxa de um Centro de Interpretação, a plantação de árvores e arbustos, a criação de

observatórios de aves e peixes, bem como a construção de espaços comuns para utilização dos

visitantes.

Segundo declarações públicas de Ana Mendes, investigadora do Instituto Superior de

Agronomia e coordenadora do Projeto de Recuperação do Paul da Gouxa, este ecossistema

“assume uma grande importância pelo facto de ter uma mancha de salgueiros pretos com

características que não são comuns”; terem sido observadas “onze espécies de peixes nas

lagoas e 167 espécies de aves que habitam a zona, das quais 25 são classificadas como de

interesse e oito têm estatuto de proteção por serem vulneráveis” e entre estas as aves

contarem-se “a garça pequena, garça vermelha, tartaranhão caçador e o noitibó, que é uma ave

noturna”, referindo ainda esta investigadora que o paul “é um local de alimentação de

morcegos”.

Nos últimos meses têm sido realizadas no Paul do Gouxa e nos espaços adjacentes atividades

intrusivas àquele ecossistema, nomeadamente provas de motocross e “Festas Trance”, como é

o caso da festa realizada no passado fim de semana de 4 e 5 de novembro, que envolveu mais

de um milhar de intervenientes.

São inequívocos os males provocados no ecossistema por este tipo de atividades. Acrescem-

lhes o impacto visual provocado pelo lixo que subsiste tantos meses após a realização das

provas de motocross e a lixeira deixada no local após a realização do evento do último fim de

semana que comprometem os recursos naturais e não podem deixar de nos convocar para a

gravidade da situação.



Face ao exposto, os deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Santarém, vêm, perguntar, por

intermédio de VExa, ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Alpiarça:

Tem esse Órgão Autárquico conhecimento das atividades realizadas no Paul da Gouxa,

concelho de Alpiarça?

1.

A realização deste e de outro tipo de atividades lúdicas no Paul do Gouxa, concelho de

Alpiarça, carece da autorização e do licenciamento de que entidades?

2.

Participou esse Órgão Autarquico no no processo de licenciamento destes e de outros

eventos promovidos e realizados no Paul do Gouxa, concelho de Alpiarça?

3.

Que comentários tem a Assembleia Municipal de Alpiarça a fazer sobre esta situação ?4.

Palácio de São Bento, 8 de novembro de 2017

Deputado(a)s

IDÁLIA SALVADOR SERRÃO(PS)

ANTÓNIO GAMEIRO(PS)

HUGO COSTA(PS)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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