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José Carlos Salgueiro

A Mata Nacional do Buçaco vai
passar a ter um Plano de Gestão
Florestal (PGF), uma obri gação
legal que impediu a submissão
de candidaturas a fundos co-
munitários durante os últimos
anos. A novidade foi revelada
ontem pelo presidente da Fun-
dação Mata do Buçaco (FMB),
durante a apresentação do PGF,
elaborado no Centro de Ecolo-
gia Aplicada “Prof. Baeta Ne-
ves”, do Instituto Superior de
Agronomia, por uma equipa li-
derada por Francisco Castro
Rego, especialista de renome a
nível europeu e mundial em
gestão florestal e protecção
contra incêndios florestais.

António Gravato explicou

que foi um das carências que
encontrou na FMB, referindo
que “todas as candidaturas a
fundos europeus obrigam à
existência de PGF”.

Neste momento, “estão pre-
paradas candidaturas corres-
pondentes a nove milhões de
euros”, e, recordando a visita da
presidente da CCDRC, Ana
Abrunhosa, que as considerou
“maduras o suficiente” para se-
rem apresentadas, garantiu
que, “durante seis anos não foi
feita nenhuma candidatura,
pela falta do plano”.

Francisco Castro Rego apre-
sentou um PGF concebido em
pouco tempo e que, na sua óp-
tica, “tem carácter especial”. Ou
seja, referindo-se à denomina-
ção “Bosque Sacro”, frisou que,

na sua investigação e desen-
volvimento do estudo, teve em
conta “os impactes físicos flo-
restais, mas também os espi-
rituais”. O plano ontem apre-
sentado divide a mata em qua-
tro partes, consoante a sua ti-
pologia e assume conceitos
poucos usados em Portugal,
mas fruto de uma escola a que
pertence o autor, gizando uma
gestão que protege a natureza,
não descura a produção e de-
fende também a cultura.

Da mesma forma como pre-
tende ser um instrumento para
melhor aproveitar e dinamizara
a Mata do Buçaco, este PGF
está também repleto de inves-
tigação histórica, sendo que,
como foi sublinhado pelo ca-
tedrático da Universidade Nova
de Lisboa, “todas as imagens
antigas do convento estão as-
sociadas às árvores”.

A Mata Nacional do Buçaco
é tutelada pelo Instituto da Con-
servação da Natureza e das
Flores tas, cujo vice-presidente,
João Pinho, garantiu que este
PGF “é um sinal de futuro e é
também um compromisso de
que esta proposta venha, efec-
tivamente a ser executada”.

Já o presidente da Câmara da
Mealhada, Rui Marqueiro, lan-
çou o repto para a realização
de acções de divulgação, dei-
xando a certeza de que “era im-
portante sensibilizar as pes-
soas”. |

Buçaco perdeu 
fundos comunitários
durante anos

Plano foi entregue à Fundação, autarquia e ICNF

Mealhada Por falta do Plano de Gestão Florestal, ontem
apresentado, não foi possível apresentar candidaturas

D.R.

Na intervenção que fez, Rui
Marqueiro, disse esperar
“que a senhora ministra da
Agricultura aqui venha,
para eu lhe pedir ajuda”, sa-
lientando estar perante
“uma empreitada que é
muito grande para a Fun-
dação, mesmo com o apoio

da câmara”. “O país não tem
assim tantas matas do Bu-
çaco para se dar ao luxo de
não cuidar desta”, disse
ainda o autarca, salien-
tando o trabalho da FMB,
que tem contado com o
apoio constante da autar-
quia. |

Visita da ministra seria importante
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