
A CARTA DA SEMANA

O PAÍS
DO PÂNTANO

Todos os anos por al
tura do verão é

sempre o mesmo
filme o país além

de terra queimada assiste
quase em direto pelas televi
sões à morte de alguns dos
seus combatentes Mas co
mo vivemos num sítio ba
tismo de Eça de Queirós os
responsáveis máximos são
incapazes de aprender a li
ção e tratar da prevenção
com vista a minimizar os efei
tos dos incêndios e evitar tra
gédias maiores Após a defla
gração de um fogo antes do
seu combate o mais impor
tante é saber onde vai ser es
tancado E isto só é possível
com um trabalho oportuno
diário sobre a floresta Mas
aqui é tudo ao acaso é tudo
de improviso nada funciona
de forma correta O país já
tem alguma legislação para
tratar do mesmo só que não
chega é necessário atuar E
isto só é possível com um tra
balho atempado diário so
bre a floresta Leis não nos
faltam mas falta nos líderes
com autoridade capazes de
proteger o território Assim
os portugueses não têm Pre
sidente da República os por

tugueses não têm primeiroministro os portugueses
não têmministra do Ambien

te os portugueses não têm
ministro da Administração
Interna os portugueses não
têm presidentes de Câmara
Na floresta está praticamen
te tudo por fazer os corta fo
gos ou aceiros a rede viária
florestal a rede de pontos de
água os heliportos Com a
inoperância dos sucessivos
governos não admiram as
más notícias que chegam pe
la comunicação social popu
lação que não consegue fu
gir dos seus locais de habita
ção bombeiros que morrem
em combate carros de com
bate reduzidos a cinzas habi
tações indústrias queima
das fauna calcinada polui
ção etc etc Depois a classe
política vem para os en
terros chorar lágrimas de
crocodilo
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Chaves
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