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ARH do Algarve edita “Flora Aquática e Ribeirinha”
A Administração da Região Hidrográfica (ARH) do Algarve acaba de editar o livro “Flora Aquáti
publicação que se pretende constituir como um elemento valioso na divulgação do património v
Algarve.
Pretendendo ser
também um
importante apoio para
técnicos e estudantes interessados nas temáticas da
conservação da natureza e do desenvolvimento
sustentável, a publicação tem 96 páginas, nas quais se
caracteriza exaustivamente a flora aquática e ribeirinha
da região, com grande profusão de fotografias e
ilustrações a cores.
O livro é da autoria da Drª. Maria Cristina Duarte,
Investigadora do Jardim Botânico Tropical do Instituto
de Investigação Científica Tropical e do Centro de
Estudos Florestais e do Dr. Ilídio Moreira, Professor
Catedrático Emérito do Instituto Superior de Agronomia
da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do
Centro de Botânica Aplicada à Agricultura.
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A publicação integra-se no Projecto RICOVER, cofinanciado pelo programa SUDOE – INTERREGEG
IVB, que visa a implementação no terreno de
estratégias de gestão das zonas ribeirinhas degradadas
e a comparação das diferentes alternativas adoptadas, envolvendo, como parceiros, o Instituto
a empresa Águas do Algarve, SA, o Centre Tecnologic Florestal de Catalunya e a Junta de Ex

Além de dedicar algumas páginas aos factores condicionantes da flora e da vegetação dos cu
dedica-se ao conhecimento da flora aquática e ribeirinha, designadamente as espécies lenhos
herbáceas, espécies raras e plantas invasoras.
Com prefácio da Presidente da ARH do Algarve, Engª Valentina Calixto, a publicação apresen
inventário das espécies e géneros, ordenados pelos seus nomes científicos e vulgares.
O lançamento oficial do livro decorreu numa sessão realizada na passada terça-feira, dia 30 d
do Algarve, em Faro, durante a qual os autores fizeram a apresentação da obra.
Durante a sessão, a Drª Ana Mendes, do Instituto Superior de Agronomia, fez a apresentação
(SUDOE – INTERREGEG IVB) e o Eng. Pedro Coelho, da ARH do Algarve, apresentou os pro
da requalificação de ribeiras.
Ademar Dias
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