


A ribeira de Caparide

A Ribeira de Caparide, também designada de Ribeira de Manique, é uma linha de água com

nascente na Cruz Alta (a 270 m de altitude), na vertente nascente da Serra de Sintra. A foz, no mar,

localiza-se em Cai Água, a oeste da praia de S. Pedro do Estoril.

Considerando como secção de referência o local da travessia, a bacia de hidrográfica tem uma área

de 19.20 km2, com uma ocupação florestal na cabeceira, e agrícola e urbana na maior parte da área

da bacia.

A Ribeira de Caparide tem uma extensão de 10.6 km, com uma orientação NW-SE na zona da Serra

de Sintra e até aproximadamente 1/3 do seu desenvolvimento e, NNE-SSW no restante percurso até

à foz.



A ribeira de Caparide

É nos troços mais urbanos que esta linha de água apresenta uma maior proliferação de

espécies invasoras, designadamente canas, e depósitos clandestinos de resíduos.

O projeto Caparide, Ribeira Viva

pretende intervir em dois troços

urbanos onde a qualidade ambiental

e paisagística se encontra

comprometida.



Adaptação às alterações climáticas

A valorização destes troços da ribeira de Caparide permitirá reforçar o território

na sua adaptação às alterações climáticas na medida em que:

• minimiza estrangulamentos causados pelas plantas invasoras e pelos

resíduos, garantindo, principalmente em períodos de fortes chuvadas que a

água escoe rapidamente;

• amenizam as áreas por onde atravessam, que em períodos de ondas de calor

são sentidos como fresquidão, melhorando a qualidade urbana.



Área de intervenção Caparide, Ribeira Viva

Troço Norte
(Calçada 1º Dezembro)

Tem cerca de 300 m de comprimento

As intervenções serão nas duas margens da Ribeira e também no seu leito.

Troço Sul
(Rua Silva Lobo)

Tem cerca de 250 m de comprimento

As intervenções serão nas duas margens da Ribeira.



Faseamento das intervenções 

Primeira fase
(à iniciar a 19 de junho)

Limpeza de resíduos

Corte de invasoras

Segunda fase

Plantação de espécies autóctones

Instalação de sinalética educativa e de sensibilização
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