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CQ – No rescaldo da tragédia de Pedrogão Grande
que recomenda ao Concelho do Sabugal em termos
de prevenção?
JEC – O Conselho tem periodicamente sido fustigado
com o flagelo dos incêndios. A
dimensão do fenómeno é bem
clara nas estatísticas. Desde
o ano 2000 mais de 44.000 ha
de área ardida, ou seja, cerca
de 53 % do território. Justifica-se de todo uma atuação
prioritária sobre a gestão do

ATUALIDADES / PUB.
recurso florestal, encarando,
de um modo integrado, a economia das explorações florestais, a limpeza das redes viárias, a prevenção e o combate
a incêndios.
O Concelho tem manchas florestais (Malcata por exemplo)
e tem escala para criação de
um cluster florestal, gerador
de mais economia e riqueza.
Tem explorações florestais
com dimensão. Tem baldios
florestados. Tem ZIF’s (Zonas de Intervenção Florestal).
Tem equipas de Sapadores.

Tem Equipas de Bombeiros
Voluntários. Tem um Gabinete Florestal municipal. Tem
Associações de Produtores.
Tem empresas com capacidade de atuação em toda a fileira florestal. Tem empresas
que atuam no negócio da eficiência energética. Tem grandes consumidores de energia
térmica (Edifícios públicos,
piscinas, IPSS, …). O que falta então? Falta colocar todos
esses recursos a funcionar
coordenadamente, com racionalidade económica. Falta

sentar todas as entidades à
mesa e estabelecer um Plano
Integrado de Gestão Florestal
e, em complemento, um Plano
de Prevenção e Combate a incêndios.
Alias as conclusões da 1ª
Enertech (http://malcatacomfuturo.pt/web/enertech-sabugal-2016) apontam muito nesse sentido.
O que recomendo é isso mesmo. Primeiro, todas as entidades à mesa de trabalho.
Discussão dos Planos de Gestão Florestal e de Prevenção
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Com o novo mapa turístico, o rio Côa voltou a nascer na Serra das Mesas!

Antoine Tavares
O TURISMO E O MAPA
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emos tudo de bom, gastronomia,
paisagem,
boa gente e um passado
de boas estórias para contar…
Ao empenho da Câmara municipal, das juntas de freguesias, das associações e das
diversas mordomias na orga-

nização de feiras e romarias e
demais atividades, nem sempre corresponde a participação de todos.
Criticamos quando nada se
faz, e não colaboramos quando somos chamados…
Como diria o outro: “Caramba, tanto me bate quando
sei, como quando não sei”.
Nestas quatro linhas, perdoem-me o abuso, queria salientar o papel do Viveiro das
Trutas em prol da divulgação
da nossa região.
Onde fica o Sabugal? “Ali

perto do viveiro!” - indicam
alguns!
É com um misto de tristeza e
revolta que me apercebo que
o mapa turístico do município não tem folhas suficientes
para destacar um dos espaços
mais bonitos do nosso concelho!
A “máxima” já vem de há muitos mandatos atrás: “não podemos abrir precedentes!”
O Viveiro está para o concelho do Sabugal como estão os
Castelos ou Sortelha.
Como é sabido, o Viveiro é

mais do que um viveiro de
trutas, é um local pedagógico,
onde se ensina a todos, desde o graúdo à criança, todo
o ciclo de produção da truta,
mas é também uma escola de
pesca em que nem sequer um
mestre falta.
Não foi sem razão que um
garoto desabafou: “senhor
professor, antes queria ter
passado o dia no Viveiro,
que vir à Figueira da Foz
ver o mar!”
Chegou a hora de mudar de
filosofia.
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e Combate aos Fogos Florestais. Depois um Plano de Comunicação e divulgação para
envolver as populações. Porque a floresta diz respeito às
pessoas, especialmente às que
vivem nela ou perto dela.
A informação à comunidade
é muito importante, em especial no Sabugal. Porque possibilita envolvimento, participação e capacitação!
CQ

