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Resumo 
 
No passado dia 17 de Março, teve lugar, no Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Santarém, a primeira reunião da Comissão de Defesa do Rio Alviela, que a LPN foi 
convidada a integrar. 
 
A Comissão é constituída por cerca de 40 entidades, desde as Câmaras Municipais de 
Santarém e Alcanena, Juntas de Freguesia ribeirinhas, Deputados da Assembleia da 
República, Organizações Não Governamentais, entre outras. 
 
A Comissão de Defesa do Rio Alviela foi constituída no dia 28 de Novembro de 2005, 
por deliberação do executivo da Câmara Municipal de Santarém e tem como missões 
elaborar um levantamento minucioso do Rio Alviela, particularmente do problema da 
poluição, e funcionar como organismo de pressão para, entre outras medidas: 
 
- Exigir a celebração de um Contrato-Programa, com a disponibilização efectiva de 
verbas suficientes para uma intervenção de curto prazo que permita a conclusão das 
obras da Estação de Tratamento de Águas Residuais, a sua manutenção e a 
regularização do leito do Alviela a jusante; 
 
- Exigir do Ministério da Saúde a realização de um estudo sobre a qualidade de vida das 
populações residentes ao longo de todo o percurso do Rio Alviela; 
 
- Apoiar a elaboração de uma petição a remeter ao Presidente da Assembleia da 
República, para que o assunto possa ser debatido em Plenário deste órgão; 
 
- Exigir ao Governo que, na negociação do próximo Quadro Comunitário de Apoio, 
garanta a existência de um programa de apoio às freguesias ribeirinhas do Rio Alviela; 
 
- Exigir o cumprimento pela EPAL das descargas de água que possibilitem a 
manutenção do caudal ecológico, bem como a fiscalização por parte do Ministério do 
Ambiente. 
 
Na presente reunião foram distribuídos alguns documentos, incluíndo o relatório do 
Workshop “O Futuro do rio Alviela no âmbito da Directiva-Quadro da Água” integrado 
na iniciativa Big Jump e o relatório sobre a Qualidade Ecológica da Água no Rio 
Alviela, elaborado pela Luísa Chaves, também no âmbito do Big Jump. Foi, ainda, 
entregue um documento elaborado pela Junta de Freguesia de Vaqueiros sobre os 
Impactos da Poluição no Rio Alviela entre 2002 e 2005. 
 
Todos os presentes receberam uma lista com as 25 fontes poluidoras (explorações agro-
pecuárias) no Concelho de Santarém com impacto no Alviela. 
 



Um dos assuntos mais importantes discutidos na reunião foi a questão da Petição pela 
despoluição do Rio Alviela a apresentar ao Presidente da Assembleia da República. São 
necessárias recolher, no mínimo, 4500 assinaturas até ao dia 15 de Maio de 2006.  
 
Em Julho realizar-se-á, pela primeira vez, o Festival Internacional do Alviela (FIAL) 
que contará com a presença, entre outros, do B.B. King. Neste momento, a Câmara 
Municipal de Santarém está empenhada em obter diversos patrocínios para a 
concretização do FIAL.  
 
Na reunião foi discutida a dificuldade de funcionamento prático da Comissão do 
Alviela, devido ao elevado número de entidades constituintes. Então, por unanimidade, 
foi criado um grupo operacional da Comissão, constituído pelo Presidente da Comissão 
(Firmino Oliveira, Presidente da Junta de Freguesia de Vaqueiros), um elemento da 
Câmara Municipal de Santarém, um elemento da Câmara Municipal de Alcanena, a 
Associação Amigos da Vida Selvagem, a CLAPA (Comissão de Luta Anti-Poluição do 
Alviela) e a LPN. Este grupo reunirá brevemente, em data a definir. 
 


