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Ministro do Ensino Superior foi ajudar a limpar pinhal junto à
ESAD.CR
No âmbito da ação de limpeza florestal que no passado sábado contou com a participação de
vinte membros do Governo, em distritos de norte a sul do país, o ministro da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, esteve de manhã na Escola Superior de Artes e
Design das Caldas da Rainha para uma iniciativa de prevenção de incêndios.
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inspirados no pinhal e na floresta.
O membro do governo, que se deslocou
vestido de maneira informal, colaborou no
corte e recolha de alguns ramos de árvores
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Ministro a colaborar na iniciativa de prevenção de incêndios
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e limpeza do pinhal junto à escola.
A atividade foi divulgada apenas na véspera, ao final da tarde, o que apanhou de surpresa grande parte
da comunidade académica, que desconhecia que o governante esteve no estabelecimento de ensino.
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Acompanhado do presidente da Câmara das Caldas, foi também ao Centro de Artes das Caldas da Rainha.
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Da parte da tarde o ministro deslocou-se ao Centro Ciência Viva do Alviela e ao Percurso Interpretativo
dos Olhos d’Água do Alviela, em Alcanena, para idêntica ação de limpeza de faixas de gestão de
combustível, enquadrada na campanha nacional de limpeza da floresta lançada pelo Primeiro-Ministro
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António Costa.
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