Nota de Imprensa

Movimento de Defesa do Pontal
promove passeio
Dividida entre os concelhos de Faro e Loulé, a Mata do Pontal constitui uma das
maiores manchas florestais de pinhal do litoral algarvio, e a maior do concelho de Faro.
Inserida no Parque Natural da Ria Formosa (PNRF) esta zona florestal constitui igualmente
uma das áreas de maior valor natural e paisagístico da orla terrestre desta área protegida,
compreendendo valores naturais de valor excepcional com significado e importância
reconhecidas do ponto de vista da conservação da natureza.
Não obstante a sua importância, esta zona concentra desde há muito em seu redor
uma enorme pressão imobiliária, a qual levou já ao desaparecimento de parte da área
florestal original para dar lugar a empreendimentos urbano-turísticos. De igual forma, por
negligência de alguns proprietários, e inércia das autoridades, a Mata do Pontal continua a
ser alvo de acções não compatíveis com os valores naturais em presença, e as quais têm
contribuído para sua degradação. Apesar disso, o facto desta área florestal se encontrar
ainda num razoável estado de preservação e de apresentar uma fraca ocupação humana,
faz deste um espaço natural único, e sem dúvida uma área de grande potencial para a
conservação, tal como é reconhecido por vários instrumentos legais, mas também ao nível
do desenvolvimento de funções de educação/sensibilização ambiental e lazer para as
populações locais, claro está, desde que compatibilizadas com os valores em presença.
Neste sentido foi constituído o Movimento de Defesa do Pontal (MDP), uma
plataforma aberta à sociedade civil que tem como objectivo principal promover a
preservação e valorização do Pontal. Apoiados num projecto concreto, as diversas
organizações e cidadãos que já aderiram a este movimento pretendem dar um destino
diferente àquele espaço, através da apresentação de alternativas que assegurem a defesa
do interesse público que constitui a sua preservação, garantindo a salvaguarda e
valorização dos seu valores naturais e culturais e, desta forma, permitir a sua
compatibilização com o desenvolvimento de actividades sustentáveis, nomeadamente
lúdico-pedagógicas, com vista ao seu usufruto pelas populações locais.
Ainda assim, e apesar da Mata do Pontal ser o maior espaço florestal do concelho de
Faro – verdadeiro pulmão verde da cidade, e um dos maiores do litoral algarvio - são muitos
aqueles que ainda não conhecem este espaço natural. Porque não se pode proteger aquilo
que não se conhece, o MDP propõe a todos passar uma manhã diferente, num pequeno
percurso entre os concelhos de Faro e Loulé, em pleno Parque Natural, e ficar assim a
conhecer alguns dos muitos motivos que fazem do Pontal um espaço natural único.
O passeio/visita guiada realiza-se no próximo sábado, dia 20 de Junho (sábado), e é
aberto a toda a população, tendo a duração aproximada de 2h30-3h O início é às 9h30 em
Gambelas (Faro), junto ao Portão Norte do Campus Universitário – antiga portaria de
entrada.
No dia 24 de Junho, 4ª feira, terá lugar uma mesa redonda para debater o futuro do
Pontal. O evento terá lugar na Universidade do Algarve (UALG), no Anfiteatro 3.24, Edifício
8, FERN, Campus Gambelas, pelas 18 horas. A sessão será antecedida de uma breve
apresentação do projecto (15 min), à qual se seguirá a discussão aberta.
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