
Uma mão cheia de nada 
 

 
 

 

A 22 de Janeiro de 2018, o Primeiro-ministro, veio, de novo, à Marinha Grande, 

numa visita destinada a anunciar uma estratégia de recuperação do Pinhal de Leiria, 

após os incêndios de 15 de Outubro terem devastado 86% da sua área. 

Depois da drástica redução de meios técnicos e humanos, de autonomia e de 

orçamento a que sucessivos governos votaram esta Mata nacional e que conduziram a 

esta tragédia, esperava-se que a estratégia apresentada concretizasse os indispensáveis 

recursos para a sua recuperação, gestão e preservação. 

Curiosamente, António Costa veio simbolicamente plantar um sobreiro, em vez 

de um pinheiro, e no seu discurso explicou a razão, e passo a citar: “Não quer dizer 

que o pinhal não vá ser pinhal. O pinhal vai ser pinhal e só é pinhal se tiver pinheiro. 

Mas, para nós termos um bom pinhal e um bom pinheiro, também ele, resistente ao 

fogo, é preciso que este pinhal não seja só de pinheiro.”  



Realmente, declarações um pouco confusas, tal como a anunciada estratégia, que 

– além da repetição da palavra “resiliente”, que os políticos tanto gostam de utilizar – 

pouco esclareceu quanto a um plano de acção para o futuro. 

Sumariamente, para o Primeiro-ministro a recuperação desta Mata nacional será 

um processo de extraordinária importância e um desafio para, pelo menos, uma década; 

e será necessário passar a ter um sistema de prevenção e combate a incêndios, em 

espaço rural, diferente do que tem existido.  

Para além das dúvidas que suscitou, dos lugares-comuns e das declarações de 

boas intenções, tudo ficou por dizer quanto à gestão e urgentíssimo reforço de meios 

para o Pinhal de Leiria, bem como de que forma se vai alterar o sistema de prevenção 

e combate aos incêndios. 

Bem, ficámos, pelo menos, a saber, pela boca de Rogério Rodrigues, presidente 

do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que não há memória 

de um volume tão grande de madeira ardida, que totaliza 1,7 milhões de metros cúbicos 

e que está avaliada em 35 milhões de euros. 

A população da Marinha Grande está cansada de promessas e de comitivas 

ministeriais, e está preocupada com a inércia de um sistema que continua a nada fazer 

quanto à prevenção de incêndios no que resta do seu Pinhal. De nada servem repetidas 

declarações de boas intenções; por isso, António Costa foi recebido por uma 

concentração de protesto, em que a população exigia mais recursos para a Mata 

nacional, bem como o reforço de meios e de médicos para o seu Centro de saúde. 
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