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O grupo de operacionais vai estar em Castanheira de Pera durante os próximos cinco meses

RICARDO GRAÇA

Ciência

Wave Glider, 
o 'novo surfista' 
da Nazaré

Equipa do Exército irá intervencionar perto de 30 quilómetros de vias no concelho

Engenharia militar ajuda Castanheira
a melhorar caminhos florestais
Maria Anabela Silva
anabela.silva@jornaldeleiria.pt

� Diz a sabedoria popular que a ne-
cessidade aguça o engenho. Ora,
com os caminhos florestais do con-
celho em “muito mau estado” e pe-
rante a “falta de recursos financeiros”
para avançar com as intervenções ne-
cessárias, a Câmara de Castanheira
de Pera socorreu-se da engenharia
militar para fazer esses trabalhos. O
município apresentou uma candi-
datura, no âmbito do plano de acti-
vidades de operacionalidade civil
do exército, que foi aceite, com a atri-
buição de uma equipa do Regimen-
to de Engenharia n.º 3, de Espinho.
Constituído por cinco elementos, o
grupo de operacionais vai estar em
Castanheira de Pera durante os pró-
ximos cinco meses, com a missão de
requalificar a rede de vias florestais
do concelho. 

O primeiro-sargento António Silva,
um dos militares que integra a equi-
pa, explica que o trabalho consiste na
“requalificação e manutenção dos
caminhos florestais”, que inclui a “re-
gularização da plataformas das vias
e, em alguns casos, o seu alarga-
mento”, limpeza, execução de pas-
sagens hidráulicas, com a colocação
de manilhas, e o desvio de águas.

“O território do concelho é muito
acidentado. Os declives acentuados
fazem com que a água das chuva pro-
voque a erosão dos caminhos, abrin-
do valas enormes, que, tornam as
vias intransitáveis”, frisa o presi-
dente da Câmara de Castanheira de
Pera, Fernando Lopes. O autarca re-
conhece que, devido aos constran-
gimentos financeiros com que o mu-
nicípio se tem deparado, não foi
executado o nível de trabalho que se-
ria exigido. “No ano passado, fizemos
sete quilómetros e intervimos apenas
na regularização de vias. É pouco
para as necessidades identificadas”,

� Tem dois metros de cumprimento e
pesa cerca de 150 quilos. Chama-se
Wave Glidere é o 'novo surfista' para as
ondas da Nazaré. Não, não se trata de
mais um candidato a bater o recorde de
Garrett McNamara, que em 2011 surfou
uma onde com quase 24 metros na
Praia do Norte garantindo-lhe um lu-
gar no Guiness World Records. O Wave
Glider é um dispositivo, com uma
composição semelhante à das pran-
chas de surf, que, desde sábado, navega
no mar da região, com a missão de re-
colher dados sobre ondas, correntes,
condições atmosféricas e presença de
aves e mamíferos marinhos. 

Citado por um comunicado da Câ-
mara da Nazaré, Miguel Moll, um dos
responsáveis do projecto, explica que
o dispositivo fará trajectos na zona cos-
teira da Nazaré, Peniche e São Pedro de
Moel, em áreas com potencial para a
implementação de projectos de ener-
gia renovável marinha. Durante a sua
permanência no mar – até ao início de
Maio - serão “emitidos semanalmen-
te avisos sobre a sua localização para
que os arrastões não colidam com a es-
trutura e lhe causem danos”, explicou
fonte da Capitania da Nazaré, duran-
te a apresentação do projecto, que
teve lugar na passada sexta-feira, um
dia antes de o dispositivo ser colocado
no mar.

Movido pela energia das ondas e pi-
lotado remotamente, o Wave Glider foi
desenvolvido no âmbito do projecto
europeu sobre o estudo das energias re-
nováveis marinhas, denominado Turn-
key (Transforming Underutilised Re-
newable Natural Resource into Key
Energy Yields), que tem como parcei-
ros, entre outros, o MARETEC (Marine
Environment and Technology), grupo
de investigação do Instituto Superior
Técnico.

“Todas as parcerias que visem o es-
tudo do canhão submarino da Nazaré
e dos fenómenos por si causados na
costa, são importantes”, afirma Walter
Chicharro, presidente da Câmara da
Nazaré.

� A colisão entre uma viatura
ligeira e um motociclista, regis-
tada no sábado em Ourém, provo-
cou a morte ao condutor do
veículo de duas rodas. 

O acidente ocorreu na rua prin-
cipal de Rio de Couros, por volta
das 18:25 horas. O óbito foi de-
clarado no local, com o corpo a
ser encaminhado para o Gabi-

nete de Medicina Legal de Tomar.
Também no sábado, o despiste

de um automóvel na auto-estra-
da do norte, ocorrido na zona de
Leiria, provocou dois feridos
graves e dois ligeiros. 

Segundo a agência Lusa, o aci-
dente aconteceu próximo da lo-
calidade de Colmeias, às 16:24
horas, no sentido norte-sul. 

nota. Este ano, está previsto requa-
lificar entre 22 a 30 quilómetros de
rede primária, “a mais importan-
te”, realça o autarca, que admite,
num futuro próximo, fazer uma
nova candidatura para dar conti-
nuidade à intervenção. “É um tra-
balho absolutamente indispensável
para facilitar o combate aos incên-
dios. Tornando as vias transitáveis,
estamos, de certa forma, também a
promover a vigilância da floresta”,
acrescenta Fernando Lopes. 

Com o recurso ao plano de activi-
dades de operacionalidade civil do
Exército, os gastos do município
com os trabalhos ficarão entre “15 a
20%  dos custos reais, “com a autar-
quia a assumir as despesas com o

combustível, alimentação e aloja-
mento dos militares e valores “sim-
bólicos” por hora de máquina e de
serviço de cada militar. “Se adjudi-
cássemos os trabalhos a uma em-
presa, gastaríamos 80% a mais. Di-
ficilmente o poderíamos fazer nes-
te momento”, refere o autarca, que
realça a importância de, “em tempo
de paz, o País aproveitar os meios das
forças militares na prestação de ser-
viços às populações”. 

Constituída por um sargento e
quatro praças, a equipa do Regi-
mento de Engenharia de Espinho
está em Castanheira de Pera com
uma máquina retro-escavadora e
niveladora, um tractor de lagartas e
um cilindro. 

Dispositivo vai recolher 
dados sobre ondas

Acidentes em Ourém e Leiria

Colisão mata motociclista 
e despiste fere quatro

� A Juventude Popular (JP) de Por-
to de Mós defende a entrada em fun-
cionamento do Conselho Municipal
da Juventude (CMJ) no concelho.
Numa carta enviada ao presidente
da câmara, os jovens do CDS-PP
lembram que legislação que regu-
lamenta o funcionamento deste
tipo de organismos data de 2009.
Pelo que consideram “incom-

preensível” a demora na entrada em
funcionamento do CMJ em Porto de
Mós. “Um concelho onde a juven-
tude tem uma voz activa nas toma-
das de decisão será um concelho re-
juvenescido”, defende a JP, consi-
derando que o CMJ “um órgão pre-
ponderante para a satisfação das ne-
cessidades e desejos dos jovens do
concelho”.

Porto de Mós

JP quer Conselho Municipal 
de Juventude no concelho

5
é o número de elementos que
constituem a equipa do
Regimento de Engenharia n.º 3
(Espinho) que estará em
Castanheira de Pera durante
cinco meses
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