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José Moreira da Silva, aqui com
Francisco Castro Rego, coordenador do
projecto Fire Paradox (à direita), foi um
grande profissional do uso do fogo. Depois de ser classicamente um silvicultor
encarregue da aplicação da proibição do
uso do fogo, deu início a uma nova gestão preventiva por fogo - controlado –
nas florestas do Minho, no noroeste de
Portugal.
Estabeleceu e acima de tudo implementou um plano de contingência contra
os incêndios florestais, que passou pelo

uso do fogo controlado em vários milhares de hectares de pinhal.
Aos 86 anos, ainda era detentor de
uma grande agilidade. Há um ano, na sequência de uma operação, contraiu uma
infecção no hospital que apagou o seu
fogo interior. Deixa-nos a sua convivialidade de grande simpatia, o seu sentido
crítico e a sua grande experiência.
Este jornal surge como herança do
seu impulso histórico nas florestas da
Europa mediterrânica.
François Binggeli

Uma visão internacional e nacional
no uso do fogo
Acontecimentos, eventos e temas da actualidade directamente ligados com a temática do uso fogo são alguns dos assuntos que poderá encontrar neste jornal. Destacamse notícias relacionadas com o uso do fogo na prevenção e no combate, de âmbito
internacional e nacional com o objectivo de dar a conhecer o que se passa no terreno, na investigação, na formação e na divulgação do fogo controlado e do fogo
de supressão. A oferta é variada, desde Portugal à Argentina e o enfoque é a filosofia
Fire Paradox: “O fogo é um mau patrão mas um bom criado”.

Actualidade Fire Paradox
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Linguagem
“Fire Paradox”
Discutir, debater e formar no sábio uso
do fogo é marca “Fire Paradox”. Partilhar
e trocar experiências, aprender e desta forma evoluir é um dos principais
objectivos deste projecto que se propõe
a influenciar a sociedade e as políticas em torno de uma gestão integrada
do fogo. Inter-ajuda e intercâmbios
entre operacionais de vários países,
encontros, seminários e conferências
entre investigadores de várias áreas
e acções de formação no terreno uniformizam uma linguagem cada vez mais
integrada e focada no uso do fogo como
ferramenta especializada.
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A riqueza da diversidade
François Binggeli

E

stas páginas dirigem-se prioritariamente aos profissionais do fogo que
utilizam as chamas no espaço natural ou
que, em formação, se preparam para as
utilizar, tanto na prevenção como no combate, ao longo do ano ou sazonalmente.
«Viver com o fogo e trabalhar com o
fogo» é a linha editorial de um jornal de
profissionais do fogo, para profissionais
do fogo. Contudo, toda a informação e
artigos estão acessíveis a todos os especialistas da floresta e dos incêndios.
Idealmente mensal, a frequência da
publicação dependerá dos imprevistos
da meteorologia, do ambiente operacional e da actualidade. A nossa prioridade
é estar presentes no terreno e o nosso
objectivo de «informar, para agir melhor» não deve impedir-nos de agir sempre que for oportuno!
É a diversidade que forja a nossa profissão, tão atípica e variada. Esta diversidade
encontra-se em todas as etapas do nosso
percurso, como cirurgiões do espaço natural, da prescrição à fase pós-operatória.
É uma diversidade de territórios, de
vegetação, de topografia. Uma diversidade
de contextos meteorológicos, de climas,
de estações. Uma diversidade de origens
profissionais, de percursos de formação,
de caminhos, de experiência adquirida, de
certezas e de incertezas. É também uma
diversidade de objectivos, de estratégias,
de ambições ou mesmo de antagonismos.
Uma diversidade de ambientes socioeconómicos, de implicações institucionais
e de contextos nacionais, regionais e locais. Mas é também uma diversidade de
história, no uso do fogo, que se escreve,
de uma ponta à outra do planeta, entre
a clandestinidade e a legalidade, entre a
repressão e a legitimidade. É, enfim, uma
diversidade de culturas, de vocabulário,

« Paradox », expressão da diversidade de contextos daqueles que vivem
e trabalham com o fogo, como aqui, em Portugal

de expressões, de conceitos, sem esquecer a expansão dos idiomas utilizados no
quotidiano, especialmente na Europa e na
região mediterrânica.
Através dos desafios associados, das
polémicas suscitadas e das políticas implementadas, o Paradox funcionará também como o eco da diversidade de objectivos, no que diz respeito à utilização do
fogo: o fogo utilizado de forma ancestral,
principalmente num interesse pastoral; o
fogo como uma das principais fontes do
“efeito de estufa”, em particular quando
é utilizado na colonização de florestas
tropicais. Por fim, o fogo introduzido pela
colectividade pública como uma forma de
atenuar o impacto dos incêndios e, por
conseguinte, das emissões de CO2.
Esta ferramenta de comunicação é
posta em prática graças à dinâmica do
programa europeu Fire Paradox e à sua
vasta rede, que se estende, da África do
Sul à Finlândia, da Argentina à Mongólia.
O apaixonante «paradoxo do fogo» será

então o horizonte, no qual a nossa ambição é respeitar e partilhar essa riqueza.
Ouvir, recolher testemunhos, partir à
descoberta de experiências no terreno, dar
a palavra aos pioneiros que agem ainda à
margem das políticas públicas, comunicar
com os que se encontram isolados pela geografia, explorar a imprensa internacional.
Sem a priori. E sabendo sempre, que não
temos meios exaustivos para o fazer. Mas
convencidos, também, de que vocês serão
os nossos colaboradores mais motivados.
Para que esta informação esteja
acessível ao maior número de operadores no terreno, queremos, desde este
primeiro número, publicar este jornal em
6 idiomas: português, espanhol, francês,
italiano, grego e inglês. Tendo em vista o
nosso vasto património linguístico, este
compromisso permite-nos criar uma comunidade de leitores e de colaboradores
em todos os continentes.
E agora, uma luz sobre a actualidade!
	François Binggeli

Siga o guia !
Constituído por artigos curtos, devido às
restrições causadas pelas traduções, o
Paradox foi concebido para ser publicado – ocasionalmente ou regularmente
– com suplementos editados apenas
numa língua.
Estes suplementos permitem entrar em
detalhe nas realidades locais, trazer o

benefício de uma maior proximidade
com os actores implicados e utilizar a
terminologia específica de cada território e cultura técnica.
Este primeiro número é excepcionalmente denso, pois relata os acontecimentos que tiveram lugar nos meses
anteriores, e que mantêm a sua actu-

alidade. Integra, também, um primeiro
suplemento, em português.
Através de uma inscrição numa lista de
difusão (ver última página), passarão a
receber directamente o próximo número do Paradox, numa das seis línguas à
sua escolha.
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José Moreira da Silva,

a grande figura portuguesa do fogo controlado

“O

Eng. José Moreira da Silva é
uma figura muito especial que marca
todos os florestais de Portugal. O testemunho deixado por Moreira da Silva é
um testemunho de diversidade cultural
florestal. Foi um homem que nasceu no
seio da cultura florestal, um homem com
um espírito respeitador, mas rebelde.
Em 1951 entra para os serviços florestais e as suas primeiras actividades
surgem ligadas às plantas e aos viveiros.
Um das suas primeiras grandes obras,
em que foi pioneiro, foi a produção intensiva de plantas em viveiros em Amarante, com base numa nova tecnologia.
A segunda fase do seu percurso pro-

fissional é uma fase muito exigente, pois
torna-se Director do Parque Nacional
da Peneda-Gerês. Nesta altura já era
detentor de um enorme prestígio profissional e pessoal, uma vez que promoveu
um forte impulsionamento das actividades do parque, apostando também numa
forte e estreita ligação à investigação e
às universidades.
A partir da década de 70, os incêndios
florestais começaram a afectar o nosso
país de forma acentuada e foi perante
esta realidade que o Eng. Moreira da Silva teve a lucidez de olhar para os outros
países e travar contacto com especialistas estrangeiros, trazendo novos ensina-

mentos para Portugal.
É o caso dos fogos controlados em
que foi totalmente pioneiro. Depois de
toda a pesquisa, experimentação e implementação do fogo controlado em Portugal, José Moreira da Silva cria a Forestis – uma associação com uma filosofia
de dinamismo e parceria –, já na fase em
que se encontrava reformado dos serviços florestais.
Um espírito inovador, uma figura
ímpar, um homem do Porto, um homem da cultura e um grande florestal
de Portugal.”
Francisco Castro Rego

Luis Côrte-Real

Homenagem prestada a José Moreira da Silva como “Figura notável do Porto”,
no Centro Nacional da Cultura, em Dezembro de 2007, pouco tempo antes do seu desaparecimento.

José Moreira da Silva (o segundo à direita) na apresentação de uma acção de fogo controlado ao Ministro da Agricultura, no dia 14 de Março de 2006,
na Serra do Marão, onde há trinta anos foi criado o primeiro plano global de protecção contra os incêndios com uso do fogo.
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França:

Rede Nacional de fogo controlado
organiza o seu “XIX Encontro”
D

Liliana Bento

e 21 a 23 de Maio de 2008 realizouse nos « Calanques » de Marselha, o XIX
Encontro de Fogo Controlado, organizado pela Rede francesa de Fogo Controlado, que contou com cerca de duas centenas de participantes. Este encontro
teve como objectivos: promover a troca
de conhecimentos e experiências no que
concerne ao fogo controlado; destacar a
importância desta técnica na defesa da
floresta contra incêndios, na conservação da natureza e na pastorícia; realçar
o papel da formação e credenciação dos
técnicos.
Os dias foram preenchidos por uma
componente teórica e uma parte prática,
de modo, a oferecer aos participantes a
possibilidade de discutirem os diferentes temas, assim como a observarem os
efeitos práticos do fogo controlado nas
florestas do Sul de França.

Visita a uma parcela de fogo controlado nos terrenos calcários dos « Calanques », em Carpiagne

M

Liliana Bento

ais dedicado à apresentação de
temas e ao debate, o primeiro dia decorreu no auditório do campo militar de Carpiagne. Os temas em discussão incidi-

Bernard Lambert, animador da Rede francesa

ram especialmente na utilização do fogo
controlado como ferramenta de defesa
da floresta contra incêndios e de gestão
e conservação dos espaços florestais,
naturais, pastorícia, espécies e habitats.
As diferentes equipas da “Rede” tiveram também oportunidade de apresentar exemplos de fogo controlado
em determinadas regiões de França,
como por exemplo em Saint-Laurentde-Gosse, nos Pirinéus e Bouches-duRhône. Alguns estudos foram também
apresentados principalmente no que diz
respeito ao uso do fogo na Europa, com
os primeiros resultados do projecto Fire
Paradox; na preservação da fauna e flora; o impacto visual na paisagem provocado pelo uso do fogo; promoção de uma
maior sensibilidade social em relação ao
uso do fogo; relação entre o fogo controlado e a redução de emissão de dióxido
de carbono.

Liliana Bento

O balanço anual

Demonstração de equipamento
de protecção individual

No segundo dia, a organização apostou numa visita a locais onde decorreram acções de fogo controlado, de
modo, a dar a conhecer as parcelas, os
hectares tratados, o tipo de combustível,
o tipo de vegetação e a finalidade de cada
operação.
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trabalho; desenvolvimento de modelos
e ferramentas conceptuais de medidas
de geo-referências de fogo controlado;
pesquisa no que refere aos aspectos
da poluição atmosférica originada pelo
fogo controlado; melhoria contínua da
formação; acompanhamento dos fogos
pastorais e maior prevenção no interface

urbano-florestal.
As principais conclusões deste encontro foram compiladas em Dezembro
de 2008 num documento intitulado “ XIX
Rencontres des Équipes de Brûlage Dirigé”. Em 2009 o encontro da “Rede” irá
decorrer em Arriéje, nos Pirinéus, no Sudoeste de França.
Liliana Bento

O último dia começou com uma
mostra de equipamentos e material de
prevenção e combate a incêndios florestais e terminou com o balanço anual
do trabalho desenvolvido pelas equipas
francesas, balanço esse que ficou a cargo do moderador do encontro, Bernard
Lambert. A constante aposta na formação; a contínua realização de exercícios
de fogo controlado principalmente ligado
à defesa da floresta contra incêndios; o
aumento do número de participantes e o
desenvolvimento de um sítio digital des-

“Os Pirinéus
franceses vão
receber o próximo

tinado ao fogo controlado demonstraram
que o balanço é positivo.
Também foram focados alguns problemas das equipas, como por exemplo,
o reacendimento em exercícios de fogo
controlado. Esta discussão serviu para
perceber quais as dificuldades existentes e o que fazer para ultrapassá-las.
O encontro terminou com algumas
sugestões dos temas a tratar para o
próximo ano: actualização das fichas de

Liliana Bento

encontro da “Rede”.
Em 2009 a “Rede”
celebra vinte anos
de existência.”

Passagem do calor do sol à sombra da sala numa participação recorde

O Encontro precedente na Córsega

Asco
Corte

Córsega

A XVIII edição realizou-se em Junho
de 2007, em Corte, na ilha da Córsega,
e teve como principal temática a utilização do fogo controlado na gestão dos
espaços florestais e sua defesa contra
os incêndios. Numa região de intensa actividade agrícola e de pastoreio,
a discussão também incidiu na prática
do fogo controlado para renovação de
pastagens, melhoria da vegetação para
os animais e regulamentação do fogo
pastoral.

A organização apostou também numa
visita guiada a Vale de Asco, no interior
montanhoso da ilha, para os participantes terem oportunidade de conhecerem
as parcelas onde decorreram acções de
fogo controlado.
Uma das grandes conclusões retiradas
deste encontro foi a promoção do fogo
controlado na prevenção dos incêndios
florestais e um maior acompanhamento aos agricultores/pastores para uma
correcta realização de queimas controladas na Córsega.
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Portugal:

Fogo controlado
e Fogo contra o Fogo
em DVD
“O FOGO CONTROLADO” e “O FOGO CONTRA O FOGO” é o nome dos
dois documentários vídeo produzidos pela actual Autoridade Florestal Nacional (AFN) e ex-Direcção-Geral dos Recursos Florestais
(DGRF) em parceria com Espaces Méditerranéens do projecto
Fire Paradox, com realização de Francisco Manso. Um documentário que versa sobre a utilização do fogo na prevenção
– fogo controlado – e no combate – contra-fogo.
Neste documentário, as técnicas do fogo controlado e do
contra-fogo são apresentadas em dois DVD’s, de respectivamente 51 e 45 minutos cada. Através de imagens e testemunhos de especialistas na matéria, é explicada a importância
do fogo controlado como “ferramenta de gestão dos espaços
florestais” e do contra-fogo como “técnica de combate indirecto
aos incêndios florestais” e como “ferramenta rápida com capacidade de parar uma frente de incêndio, utilizando uma frente de fogo”.
Este documentário surge como um valioso instrumento de comunicação para o público especializado, uma vez que é destacada a importância destas
técnicas e também para o público em geral que pode ficar a conhecer o fogo numa
outra perspectiva.

Para solicitar este conjunto de dois DVD’s em português basta enviar um e-mail para a AFN,
cujo contacto é Dina Ribeiro: d.ribeiro@afn.min-agricultura.pt
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O fogo “amigo”

Nicolas Carme

marca presença nas 13ª e 14ª edições
do Festival internacional Cine`Eco em Seia
O

As personagens de “Uma noite a pensar o fogo” são intervenientes que combateram um incêndio
florestal em Seia em Setembro de 2007.

Após a visualização de ambos, o
moderador do debate, Paulo Mateus,
Director da Protecção das Florestas,
juntamente com convidados Francisco
Casa Municipal da Cultura de Seia

mês de Outubro em Seia é sinónimo de Cine`Eco, ou seja, é durante este
mês que anualmente se realiza o Festival internacional de cinema ambiental,
no Centro de Interpretação da Serra da
Estrela (CISE). O projecto Fire Paradox
não quis perder esta oportunidade e esteve presente na 13ª edição em 2007 e
na 14ª edição em 2008 onde apresentou
quatro documentários sobre a temática
do uso do fogo.
Na 13ª edição, o evento “O paradoxo
do fogo” é organizado pelo Fire Paradox
e pela, na altura, Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF, actual Autoridade Florestal Nacional). Neste âmbito, um
debate sobre o uso do fogo na prevenção
e no combate reúne técnicos e alunos do
ensino secundário. Este intercâmbio entre especialistas e o público realiza-se
com o apoio dos dois filmes produzidos
pela DGRF e pelo Fire Paradox, “O fogo
controlado” e “O fogo contra o fogo” em
que o primeiro foi seleccionado para entrar na competição do festival de 2007.

Manso, realizador dos filmes, Joaquim
Sande Silva, professor na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC) e especialista em ecologia do fogo, Paulo Albino, técnico Defesa da Floresta Contra

“Dois anos
consecutivos, quatro
documentários sobre
o uso do fogo, uma
aposta Fire Paradox
na sensibilização
do público em geral.”

A plateia celebrou a entrega dos prémios na edição de 2008
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Incêndios (DFCI) do distrito da Guarda e
Jorge Coimbra, do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
(ICNB) respondem às questões colocadas, reagindo às opiniões formuladas.
As principais dúvidas do público,
dos jovens em particular, prendem-se
principalmente com a compreensão do
fogo como um “amigo” ou um “inimigo”,
resposta que é dada de forma unânime
pelos oradores que respondem com a
máxima do provérbio finlandês “O fogo
é uma mau patrão, mas um bom criado”. Quando em condições específicas e
sem controlo o fogo é uma “mau patrão”
ou um “inimigo” pois provoca incêndios
severos, mas quando utilizado de forma
controlada é uma poderosa ferramenta
de prevenção e combate, ou seja, é um
“bom criado” ou um “amigo”.
Em 2008, membros Fire Paradox
marcam uma segunda presença com
duas criações. Em concurso, o filme é
“Uma noite a pensar o fogo”, realizado e
produzido pela equipa Espaces Méditerranéens sobre a temática do uso do fogo
como ferramenta de combate utilizada
no ano precedente num incêndio florestal em Seia. Em exibição extra-concurso,
o filme “A outra face do fogo” da realização de Francisco Manso serve de mote
à promoção de um novo debate. Dirigido
essencialmente a um público profissio-

Casa Municipal da Cultura de Seia
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Carlos Teófilo (à esquerda), director do Festival e Lauro António, director artístico, com a socióloga e
jornalista Luísa Schmitd, fiel animadora do debate no Cine`Eco, em 2008

“A filosofia Fire
Paradox é uma
constante, o sábio uso
do fogo na prevenção
e no combate é lema
neste festival”.
nal, tem como enfoque o fogo controlado
como componente de prevenção e gestão florestal. Este assunto é de especial
importância para a Serra da Estrela, com
o seu grande Parque Natural regularmente devastado pelos incêndios e onde
existe uma antiga tradição de uso do fogo
para a pastorícia.

“A outra face do fogo” conta a história do fogo controlado em Portugal e é um tributo a José Moreira
da Silva, o “pai” desta técnica no país.
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“Base Científica Europeia de Verão” em Portugal
e na Sardenha, um êxito de projecto Fire Paradox
A “Base Científica Europeia de Verão
2008” decorreu em Portugal. Uma actividade que vai já no seu terceiro ano
consecutivo, a primeira decorreu em
Tivissa, Espanha em 2006 e a segunda
na Lousã, em Portugal, em 2007.
A “Base” de 2008 instalou-se novamente no Centro de Operações e Técnicas
Florestais (COTF), da Autoridade Florestal Nacional (AFN), na Lousã, a 30 de
Junho de 2008.
Os objectivos da base deste ano relacionaram-se com a promoção de uma
estreita ligação operacional com as
equipas do Grupo de Análise e Uso do

Fogo (GAUF) em matéria de combate
a incêndios florestais através da utilização do fogo de supressão; com
o aumento do conhecimento ao nível
da propagação de incêndios através
da monitorização aérea, com a captação de imagens com câmaras visível
e térmica e com o desenvolvimento de
um intenso sistema comunicacional
através de jornais, vídeos e fotografias.
Durante o Verão de 2008, esta base operacional esteve activa para apoiar o combate aos incêndios florestais em Portugal,
com uma extensão a operar em Bosa,
na Sardenha durante duas semanas.

Poderá visualizar on-line o trabalho realizado
na “Base Científica Europeia de Verão 2007 e 2008”
e os casos de fogo de supressão, através
dos números dos jornais da Base, dos vídeos
e das fotografias, disponíveis na secção “Lousã
2007” e “Lousã 2008” em www.firepardox.org

Fire Paradox realiza o seu 4° Encontro na Grécia
dos produtos finais. O encontro Fire
Paradox terminou com observações de
grande importância para o futuro do
projecto. O comité de aconselhamento
científico, liderado por Armando Gonzalez, dos Serviços Florestais da Califórnia, colocou ao projecto uma importante
questão: “Qual será o legado futuro do
projecto Fire Paradox?”. Por sua vez,
Francisco Castro Rego, Coordenador do
projecto, concluiu o encontro referindo
que “o projecto Fire Paradox deve ser
lembrado pela forma como influenciou
as políticas, as leis e a sociedade no
que concerne à gestão e ao uso do fogo
e por isso temos que ter a ambição de
modificar as políticas europeias de uso
do fogo. Não é a criação de ferramentas
e produtos que é importante, mas sim a
forma como vão ser utilizadas”.
No dia 13 de Junho, a organização pro-

moveu um seminário com profissionais
gregos sob o mote “Enriquecer a gestão
do uso do fogo na Grécia com novas ferramentas: fogo de supressão e fogo controlado”. Este seminário teve como objectivo
aproveitar a presença dos membros Fire
Paradox, para iniciar um debate plural sobre a utilização do fogo na Grécia, uma vez
que este é proibido. Alguns profissionais,
florestais e bombeiros, e investigadores
gregos deram o seu contributo, no sentido
de demonstrarem algumas experiências
inicias em fogo controlado bem como na
necessidade de legalização do contra-fogo muitas vezes utilizado no combate sem
consentimento.
(Brevemente irá estar disponível em inglês, francês e grego uma reportagem
vídeo sobre o seminário e as respectivas
intervenções dos oradores em inglês e
grego em www.fireparadox.org)

Liliana Bento

Liliana Bento

A Grécia foi o local escolhido para acolher o quarto encontro do projecto Fire
Paradox que decorreu de 9 a 13 de Junho de 2008, no Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh), na ilha
de Creta. Os dois grandes objectivos
deste encontro relacionaram-se com a
apresentação dos primeiros resultados
do trabalho desenvolvido pelas equipas
e com o desejo de consolidação do processo de integração dos produtos finais.
No dia 9 de Junho, a organização promoveu uma visita de carácter opcional a
Mont Parnas, nos arredores de Atenas,
local onde no Verão de 2007 ocorreu um
incêndio florestal severo.
De 10 a 12 de Junho, as equipas do consórcio Fire Paradox discutiram os primeiros resultados do projecto através
de uma sessão de posters científicos e
consolidaram o processo de integração

No seminário, membros da Protecção Civil grega
ouviam com atenção os oradores

Integração interdisciplinar dos primeiros resultados numa
sessão de posters e respectivo esclarecimento de dúvidas ou questões
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O European Forest Institute e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD) desenvolveram um estudo sobre a potencialidade do fogo controlado
na redução das emissões de CO2 provenientes de incêndios florestais.
Este estudo realizado com base em
modelação surge no âmbito do domínio “Avaliação de Políticas e Práticas”,
um dos treze módulos do projecto Fire
Paradox, e indica que o “fogo controlado
constitui uma opção viável de mitigação
de emissões nos países mais assolados
por incêndios”. De que forma? “Embora
o fogo controlado constitua em si uma
fonte de emissões, que por unidade de
área variam entre um quarto e metade
daquelas produzidas por um incêndio,
a sua utilização extensiva diminui a superfície percorrida por incêndios.”
Fonte: www.cienciahoje.pt

A filosofia
Fire Paradox
é promovida num
curso de fogo controlado
na Argentina
Um curso de seis dias relativo à “Ecologia do fogo e queimas prescritas
em agroecossistemas” decorreu em
Santiago del Estero, na Argentina, em
Outubro de 2008. Este curso teórico e
prático foi promovido pelo projecto Fire
Paradox, de modo, a oferecer aos participantes um “pacote” de aulas académicas e formação no terreno no que diz
respeito ao planeamento, elaboração e
execução de fogo controlado.
Este curso foi organizado por duas instituições argentinas parceiras do Fire
Paradox: o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) da região
de Santiago del Estero e o Centro de Investigación y Experimentación Forestal
Andino Patagónico (CIEFAP) da região
de Chubut.
Toda a informação deste curso como os
conteúdos das aulas, a formação prática
em fogo controlado, documentação vária
e fotografias está disponível em Espanhol em: www.intasgo.gov.ar/fuego

Estados Unidos da América
recebem a perspectiva europeia
sobre o uso do fogo
A filosofia do projecto Fire Paradox “voou” até aos
Estados Unidos da América para se juntar à conferência “The ´88 Fires: Yellowstone and Beyond”,
que se realizou em Jackson Hole, no estado oeste
de Wyoming em Setembro de 2008. Esta conferência
foi organizada pela “International Association of Wildland Fire” com o objectivo de comemorar o vigésimo aniversário dos incêndios de Yellowstone e promover uma visão sobre o futuro da gestão do fogo
florestal. Neste contexto, o projecto Fire Paradox
foi convidado a apresentar a perspectiva europeia
do uso fogo numa sessão intitulada “International
Perspectives”. Deste modo, alguns membros Fire
Paradox apresentaram alguns pensamentos sobre
a experiência europeia em incêndios florestais e a
ambição do projecto em mudar as políticas europeias de uso de fogo.
Francisco Castro Rego, de Portugal, ofereceu à
plateia americana “Lições do passado e a filosofia
do projecto europeu Fire Paradox”. Cristina Montiel, de Espanha, apresentou as “Mudanças nas
políticas de gestão do uso do fogo nos diferentes países europeus”.
Da Itália, Stefano Mazzoleni apresentou “O fogo no Sul da Europa: efeitos das mudanças na ocupação e uso do solo” e da Argentina, Guillermo Defossé falou sobre “A
ecologia do fogo e a sua gestão na Argentina: lições aprendidas e desafios futuros”.
Algumas noções sobre “Comunicação dos incêndios e dos desastres naturais na Europa” e “A cobertura dos meios de comunicação social e a percepção do público dos
incêndios florestais na Europa” foram apresentadas por Patrick Badillo, de França e
por Luísa Schmitd, de Portugal, respectivamente.
A grande aposta do projecto nesta conferência foi a apresentação do documentário
vídeo, de Francisco Manso, “A outra face do fogo”, traduzido propositadamente para
inglês como “Fire in balance” com o objectivo de demonstrar a história do fogo controlado em Portugal.
Mais informações, em inglês, sobre esta conferência poderão ser consultadas no site da
International Association of Wildland Fire: http://www.iawfonline.org/yellowstone/ .
Cristina Montiel

Fogo controlado
poderá reduzir
as emissões de CO2
provocadas pelos
incêndios florestais

Paisagem típica de Yellowtone
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O projecto Fire Paradox decidiu participar no 3° Congresso Nacional de
Silvicultura que se realizou em Taormina, na Sicília, em Itália em Outubro
de 2008. Este evento organizado pelos
Serviços Florestais do Estado reuniu
mais de 400 pessoas de diferentes
áreas (académica, científica, política,
económica) em torno do mesmo objectivo: compreender a situação presente
da floresta italiana e o seu valor para
a criação de directrizes de desenvolvimento florestal sustentável.
Durante 4 dias, um painel considerável
de oradores expuseram os seus estudos e as suas recentes pesquisas focadas na silvicultura como ferramenta
de desenvolvimento sustentável.
Francisco Castro Rego, Coordenador
Fire Paradox, demonstrou a abordagem
do projecto, introduzindo o fogo controlado como uma ferramenta eficaz e de
baixo custo na gestão florestal. Para
clarificar a utilidade e a utilização desta
técnica, o documentário vídeo “A outra
face do fogo” foi exibido para comprovar os benefícios do fogo controlado e
desta forma influenciar positivamente o desenvolvimento desta técnica na
Itália.
Mais informações sobre esta conferência como o programa e algumas
notícias estão disponíveis em italiano,
inglês e francês em: http://www.congressoselvicoltura2008.org/.

Universidade Complutense de Madrid
acolhe curso de verão
sobre incêndios florestais
Em Julho de 2008 decorreu em El Escorial, na região de Madrid, em Espanha, um curso intitulado “Incêndios
selvagens: um evento catastrófico inevitável?” organizado pela equipa UCM–
GIPSF do projecto Fire Paradox, no
âmbito da 21ª Edição dos Cursos de
Verão, da Universidade Complutense
de Madrid.
A promoção de uma discussão no que
diz respeito aos novos desafios e às
novas tendências da gestão integrada
do fogo e a promoção da sua correcta

utilização na prevenção e no combate foram os grandes objectivos deste
curso.
Neste sentido, os diferentes envolvidos
e interessados nesta temática reuniram-se num debate plural e aberto tendo em conta as diferentes perspectivas
e os aspectos políticos e socioeconómicos relacionados com a incidência dos
incêndios. Este curso surgiu também
como uma oportunidade para discussão dos primeiros resultados do Fire
Paradox.
Universidade Complutense de Madrid

“L’altra faccia
del fuoco”
apresentado
no 3° Congresso
Nacional
de Silvicultura
na Itália

Falando de incêndios florestais…

Canárias:
1° Curso Internacional de nível
avançado em fogo controlado
e contra-fogo
Em Novembro de 2008 decorreu nas Canárias (Espanha), o 1° Curso Internacional de nível avançado em fogo controlado e contra-fogo, promovido dentro do Fire
Paradox. Os objectivos deste curso relacionaram-se
com o planeamento e execução de fogos controlados com sucesso; com a
organização de logística e segurança
necessárias nos fogos controlados;
com a realização de fogos controlados
em diferentes modelos e estruturas de
combustíveis e com a correcta utilização do pinga-lume de modo a cumprir
os objectivos propostos para cada queima (controlo da intensidade e direcção
da chama e padrões de ignição). Um
curso de 80 horas com acreditação pela
Academia Canaria de Seguridad e pela
Universidade de Lleida.

11

EDIÇÃO 01 | abril 2009

“Encontro Euromediterrânico
de operacionais de fogo controlado”
é promovido em Portugal
Decorreu de 4 a 8 de Fevereiro de 2009
em Portugal o “Encontro Euromediterrânico de operacionais de fogo controlado” na Lousã, no Centro do país.
Este encontro é organizado de modo a
responder a quatro objectivos: promover o conhecimento entre operacionais
do estado actual da técnica e da prática
do fogo controlado nos diversos países
euromediterrânicos; permitir aos operacionais ou futuros operacionais dos
países e das regiões com menor (ou
sem) desenvolvimento desta técnica
de beneficiarem da experiência prática dos mais avançados; proporcionar a
oportunidade, em visitas de estudos e
em práticas com fogo, de trabalhar em
equipas internacionais e em ecossistemas diferentes dos habituais; fomentar

o conhecimento, o relacionamento e o
intercâmbio entre profissionais de fogo
controlado do espaço euromediterrânico e contribuir para a criação de uma
identidade e dinâmica própria da utilização desta técnica na região euromediterrânica. No terreno, promoveram-se

visitas e operações de fogo controlado
essencialmente em pinhais onde o fogo
controlado é utilizado desde há mais 20
anos, em pinhais tratados pelo fogo sobre grandes superfícies e em faixas de
corta-fogo da rede nacional de prevenção dos incêndios.

Catalunha : visitar locais de incêndios florestais
é uma forma de aprendizagem e prevenção,
este é um dos objectivos do Fire Paradox
comportamento do fogo.
Para reforçar o carácter de formação desta visita foi oferecido um CD
com informação útil (documentação,
fotografias, gráficos) aos participantes. Uma das equipas Fire Paradox está a realizar um documentário
com finalidade pedagógica a partir
de uma reportagem vídeo feita nesta
ocasião.
Javier Blanco

este incêndio de 48 hectares.
Através desta visita, os participantes tiveram oportunidade de discutir
e analisar a forma como o incêndio
se desenvolveu, como foi a sua propagação, a forma como se adequou o
combate (acções de contra-fogo foram
realizadas) e a forma como as condições meteorológicas, nomeadamente
a forma como o vento pode afectar o
Javier Blanco

A Universidade de Lleida organizou no
âmbito do Fire Paradox uma visita a
Mora d`Ebre, na Catalunha, em Espanha, ao local onde em Julho de 2007
ocorreu um incêndio florestal apelidado de “Camposines”. Esta visita realizou-se no início do mês de Dezembro
de 2008 e teve como objectivo promover aos 25 participantes um ponto de
vista pedagógico e formativo sobre

Os estudantes anotam com interesse as informações fornecidas
por Marc Castellnou, responsável pelas operações de combate

Uma perspectiva sobre o incêndio de “Camposines”,
no litoral mediterrânico do Sul da Catalunha
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França
O fogo controlado é novamente
objecto de debate na Córsega
Montanhosa e arborizada, a Córsega
é uma ilha sujeita a um forte risco de
incêndio. Desde há alguns anos, que o
fogo controlado se desenvolve. Após
uma primeira manifestação em 2006,
o Serviço de Incêndio da Alta Córsega
organizou um “Colóquio Internacional

sobre fogo controlado” no mês de Novembro de 2008 em Bastia.
Estes dois dias tiveram como objectivo
debater a organização dos fogos controlados na parte norte da ilha bem como
explorar as sinergias a desenvolver entre serviços.

Formação
A Comissão francesa interministerial de
acompanhamento e avaliação do dispositivo de formação das pessoas responsáveis dos trabalhos de fogo controlado
reuniu-se em Dezembro de 2008 na Escola de Aplicação da Segurança Civil em
Valabre.

portugal

Estudo da Liga para a Protecção da Natureza
promove discussão sobre o balanço dos últimos 5 anos
da realidade dos incêndios florestais portugueses
Em Outubro de 2008, a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) realizou um
workshop intitulado “Incêndios florestais em Portugal – 5 anos após 2003”
na Escola Superior Agrária de Coimbra,
no qual um painel de especialistas nacionais e internacionais apresentou a
sua visão crítica sobre o percurso feito
e as medidas tomadas desde 2003 em
Portugal ao nível da Defesa da Florestas
contra Incêndios (DFCI). Porquê 2003?
Porque este ano registou a maior área
ardida de sempre em Portugal – cerca

de 425.000 hectares. Para além disto,
vinte pessoas perderam a vida e muitas habitações e infra-estruturas foram
destruídas. Esta dramática época de incêndios fez com que se tivesse assistido
à maior mobilização de sempre da sociedade e do Estado em torno da questão dos incêndios florestais.
Em 2003, a LPN tomou a iniciativa de
organizar uma conferência de reflexão
sobre a dramática época de incêndios
desse ano (“Incêndios 2003 – A Reflexão
inadiável”), para a qual foram convida-

Relação entre o pastoreio
e os incêndios florestais
discutida na UTAD
Em 2007 (principalmente durante os meses excepcionalmente secos de Outubro e sobretudo Novembro), metade das superfícies percorridas pelo fogo em Portugal ocorreu principalmente no Norte, no Minho e em Trás-os-Montes, terras tradicionais de
pastorícia e de uso de fogo.
Após este acontecimento atípico, embora cíclico, o Departamento Florestal da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) organizou no mês de Dezembro de
2008, um seminário técnico intitulado “A relação entre o pastoreio e os incêndios florestais”.
Este seminário enquadra-se no estudo “A prática de uso do fogo na renovação de pastagens em Portugal”, um estudo desenvolvido no âmbito do programa europeu Forest
Focus que tem como objectivo acompanhar o estado dos ecossistemas florestais europeus e resultado de uma pareceria entre a UTAD e a Autoridade Florestal Nacional
(AFN). Este seminário teve como objectivo apresentar os resultados, conclusões e recomendações deste estudo, promovendo um debate amplo entre vários intervenientes
com responsabilidade na gestão dos territórios florestais (investigadores, organizações da sociedade civil e entidades do sector público).

dos diversos especialistas nacionais. Cinco anos
depois, a LPN
voltou a reunir
um grupo de
especialistas,
com o objectivo de promover
uma discussão sobre o que mudou na
floresta portuguesa e o que mudou na
prevenção e combate aos incêndios florestais.

Nova lei sobre o uso
do fogo técnico
na prevenção e no
combate em Portugal
Entrou em vigor o Decreto-lei n°17/2009,
de 14 de Janeiro de 2009 que estabelece
alterações ao anterior n°124/2006, de 28
de Junho. No que refere ao uso do fogo,
as novas alíneas decretam que “as regras relativas ao uso do fogo passam a
ser observadas para todas as acções de
fogo técnico e não apenas para o fogo
controlado. De igual forma, as acções
de fogo de supressão passam a estar
enquadradas na legislação, permitindo
assim uma clara regulação da sua utilização e a salvaguarda da segurança de
todos os intervenientes nos teatros de
operações”.
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Meteorologia

Início de Dezembro, seca prolongada e
tempestade de vento favorece o desenvolvimento de um grande incêndio na
ilha grega de Rodes.
Mas o cenário dominante do último trimestre de 2008 e do início de 2009 são
as precipitações prolongadas que atingiram a fachada atlântica do Sul da Europa e o Oeste da bacia mediterrânica.
Outubro foi muito chuvoso principalmente nas ilhas das Canárias, no Oceano Atlântico. A partir de Novembro, chuvas fortes caíram sobre a Sardenha e a

Córsega. Até ao fim de Novembro, Portugal conheceu períodos de chuvas frequentes, mas de fraca importância, não
sendo suficientes para molhar o solo:
os fogos controlados em pinhal não
foram possíveis até fim de desse mês.
Da península ibérica até a Itália, desde
Dezembro, neve e chuvas abundantes e
quase contínuas limitaram fortemente
as oportunidades de fogo controlado.
O balanço da época de fogo controlado
2008 - 2009 anuncia-se por isso particularmente modesto na Europa do Sul.

François Binggeli

Um longo episódio chuvoso
limita o desenvolvimento do fogo controlado na Europa

Serra da Lousã - Portugal, no dia 2 de
Dezembro de 2008: a última vez que a serra
conheceu tanto neve foi há 20 anos

Na imprensa international
Brasil – Estado do São Paulo
Queima controlada nocturna
na cana-de-açúcar
Na região administrativa de Ribeirão
Preto, as queimadas da palha da cana
foram proibidas durante o dia entre
6h e as 20h. De acordo com um especialista em química atmosférica, “a
única vantagem da proibição diurna é
que à noite há menos movimentação
do ar”.
“Com avanço da mecanização, temos
menos áreas precisando de queimas,
- indica a União da Indústria de Canade-Açúcar - a proibição de horário não
é problema”.
Durante seis meses de restrição de
queima de Junho a Novembro, “foram
19.880 comunicados para uso de fogo
em queima controlada autorizados”.
9,1 mil hectares de área foram queimados.

Brasil – Estado do Rio
Redução das queimadas nas plantações de cana-de-açúcar
A queima das plantações de cana-de-açúcar, tão criticada pela poluição ambiental
e desperdício de energia, deve ainda demorar 12 anos para ser eliminada do Estado
do Rio.
Segundo a secretária estadual do Meio Ambiente, as fábricas precisam de tempo para
adequar as plantações e investir na mecanização da lavoura para que as queimadas
possam ser eliminadas.
A secretária disse que os compradores que fazem exigências ambientais e trabalhistas aos produtores têm que estar dispostos a pagar mais pelos produtos.
Data: 1-12-2008
“O Globo”
Título original: Eliminação das queimadas nas plantações de cana fluminenses só
daqui a 12 anos
http://oglobo.globo.com/projetos/biocombustivel2008/mat/2008/12/01/eliminacao_das_queimadas_nas_plantacoes_de_
cana_fluminenses_so_daqui_12_anos-586789378.asp

Laos - Ásia
Agricultura após queimadas contribui para a luta contra o efeito de estufa

Data: 2-12-2008
“Gazeta de Ribeirão”
Título original: Menos fogo na cana

De acordo com um estudo realizado no Laos pelos centros de investigação IRD e NAFRI, a agricultura itinerante sobre terra queimada poderia favorecer o armazenamento
do carbono orgânico. Os resultados mostram que a preservação destas práticas antigas
“pode desempenhar um papel chave na limitação do efeito de estufa ligado às actividades
humanas”.

http://www.gazetaderibeirao.com.br/conteudo/mostra_noticia.asp?noticia=1609325&area=92020&authe
nt=03887411220
50BA317F8AB2BFE9B1

Data: 3-12-2008
“Notre Planète Info”
Título original: Quand l’agriculture sur brûlis contribue à la lutte contre l’effet de serre
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_1829_agriculture_brulis_lutte_effet_de_serre.php
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Indonésia
Indonésia e aquecimento climático
Sendo o terceiro emissor mundial de carbono, o país compromete-se com um programa ambicioso de redução das suas emissões.
Data: 3-12-2008
“Le Figaro”
Título original: L’Indonésie s’inquiète du réchauffement climatique

http://www.lefigaro.fr/international/2008/11/26/01003-20081126ARTFIG00052-l-indonesie-s-inquiete-du-rechauffementclimatique-.php

Senegal
Mobilização contra os incêndios
Com uma cobertura herbácea densa
este ano, todos os actores são mobilizados contra os fogos, nomeadamente
com “a realização de 3.000 Km de corta-fogos e a reparação de 4.000”.
Data: 3-12-2008
“Le Soleil”
Título original: Lutte contre les feux de
brousse à Kaolack : Djibo Kâ sonne la
mobilisation de tous les acteurs
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=41729

USA - Califórnia
Desabamentos de terra podem
ter sido a causa de misteriosos
incêndios.
Pode um desabamento de terras entrar em combustão espontaneamente?
Sim pode, caso contenha o tipo de rochas certo.
Data: 10-12-2008
“Newscientist”
Título original: Hot landslides may have
set off mystery wildfires
http://www.newscientist.com/article/mg20026855.100hot-landslides-may-have-set-off-mystery-wildfires.html

USA - Califórnia
Um grupo organiza-se para promover fogo controlado
na Floresta Nacional de “Mendocino”.
Um grupo denominado “Restore the Mendo” formou-se com o esforço de promover o
uso do fogo controlado em “Mendocino National Forest” no Norte da Califórnia. Apesar de já se fazer algum fogo controlado no local, o grupo gostaria de ver o número de
hectares aumentar substancialmente.
Data: 10-12-2008
“WildfireToday”
Título original: Group organizes to support Rx burns on Mendocino NF

Grécia - Rodes
Uma ilha em fogo, cortada do
mundo
Dois incêndios importantes desenvolveram-se em condições ainda de seca,
durante uma tempestade. A ilha de
Rodes teve de lutar sem aviões nem
reforços terrestres externos, porque o
céu e o mar eram impraticáveis.
Data: 5-12-2008
“Proodos”
Título original: Περισσότερα από 30.000
στρέμματα δασικής έκτασης έκανε
στάχτη η χθεσινή φωτιά
http://www.proodos.net/details.asp?ID=5559&catID=6

USA - Califórnia
Mudança de turnos à noite e ataque directo: uma arte perdida?
Como resultado de uma medida de
segurança, os Serviços Florestais californianos determinaram que combater
incêndios em zonas de grandes declives é demasiado perigoso.
Duas das mais comuns tácticas de
combate a incêndios florestais, são
neste momento muito raras de se verificar, ou seja, o ataque directo e a
mudança de turnos durante a noite
para aproveitar melhores condições de
combate quando o fogo acalma.
Data: 7-12-2008
“WildfireToday”
Título original: Nigth shifts and direct
attack: a lost art?
http://wildfiretoday.blogspot.com/2008/12/
night-shifts-and-direct-attack-lost-art.
html?showComment=1228762920000

http://wildfiretoday.blogspot.com/2008/12/group-organizes-to-support-rx-burns-on.html

Espanha – Canárias
Solicitações para queima de restolhos
A “Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro” recebeu um total de
109 solicitações de queimas de restolhos durante este ano, maioritariamente a
partir do mês de Outubro. A queima controlada de restolhos é um serviço que
a “Consejería de Medio Ambiente” tem à disposição, com o objectivo de que
esta acção não demonstre perigo para a natureza e se realize nas melhores
condições possíveis.
Data: 19-12-2008
“La Opinion”
Título original: Las solicitudes de quema de rastrojo superaron el centenar
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008121900_3_188649__Islas-solicitudes-quema-rastrjo-superaron-centenar
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Italia – Sardenha
O fogo útil reintroduzido na
grande ilha italiana marcada
pelos grandes incêndios.
« Como parar um incêndio? Com o uso
científico das chamas ».
Na Sardenha, os florestais têm uma
nova estratégia: « utilizar o fogo de
modo a parar um incêndio no sob-bosque».
No âmbito do programa Fire Paradox,
« equipas integradas de especialistas
nascem para usar o contra-fogo » no
combate. « Chamas contra chamas. É
uma técnica velha. A finalidade é retirar
o combustível da frente do incêndio ».
Data: 2-12-2008
“L”Unione Sarda”
Título original: Il fuoco buono nell'isolabracier.
http://www.comunesantulussurgiu.it/stampa/02_12_
fuoco.pdf

USA - Florida
O fogo controlado é limpo e útil.
Reflexões sobre os efeitos do fogo controlado na qualidade do ar da Florida,
emissões de dióxido de carbono e mitos associados ao fogo controlado.
Data: 6-12-2008
Autor: Lane Green
“The Ledger”
Título original: Prescribed Burns Are
Clean, Helpful
http://www.theledger.com/article/20081206/COLUM
NISTS/812060302?Title=Prescribed_Burns_Are_Clean__Helpful

Austrália
insólito: do choque com um balão nasce
uma ideia!
Existe mais um recurso para apoiar o combate
a um incêndio florestal. O Sistema PCADS foi inspirado num rapaz que deixou cair de um terceiro
andar, e com bastante precisão, um balão de água
na cabeça do seu pai. O pai contemplou a precisão
do trabalho manual do filho e desenvolveu uma
engenhosa tecnologia de combate aos fogos - o
PCADS.
http://www.gizmag.com/pcads--from-waData: 30-12-2008
ter-balloons-to-a-killer-app-firefightingtechnology/10635/
“Gizmag”
Título original: PCADS-from water balloons to killer app firefighting technology

França
Agricultores
e desenvolvimento sustentável
Por preocupação ambiental, uma cooperativa de agricultores do Loir-etCher compra uma máquina especial
para semear a colza sem ter necessidade de queimar os colmos.
Data: 7-12-2008
“Larep”
Título original: Ces agriculteurs qui
pensent au développement durable...

Argentina
Contra-fogo em campo militar
Um incêndio numa zona do exército é
contido por um contra-fogo no início de
2009.
Data: 5-1-2009
“Apfdigital”
Título original: Incendio en zona cercana al prédio del Ejercito en Villaguay
http://www.apfdigital.com.ar/despachos.asp?cod_
des=117537

USA
Árvores produzem a sua própria energia para sensores
de incêndios florestais.
Investigadores do “Massachusetts Institute of Technology” descobriram que as árvores têm uma pequena carga eléctrica. Neste momento, a energia verde tem um novo
significado, podendo as árvores fornecer energia a sensores de incêndios florestais.
Data: 18-12-2008
“Popular Mechanics”

Título original: Trees to power their own wildfire sensors
http://www.popularmechanics.com/science/earth/4295920.html

Mundo
Planeta Terra: Fogo ubíquo
O fogo é ubíquo, podendo ser uma ferramenta, como também uma força destrutiva. No
mundo, o fogo é usado para estimular o crescimento de pastagens ou limpeza de terras
agrícolas. É um elemento essencial de muitos ecossistemas, que dependem do fogo para
“limpar” a vegetação morta, devolvendo os nutrientes ao solo. Por outro lado, o fogo pode
ser incontrolável, ameaçando ecossistemas frágeis, propriedades e vidas humanas.
Data: 13-01-2009
“Earthobservatory”
Título original: Global Fires

http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=36220

16

EDIÇÃO 01 | abril 2009

Suplemento do “Paradox n° 1”
A edição deste n° 1 apresenta um suplemento
em português de 9 páginas sobre Portugal.

Paradox Portugal
No suplemento português pode encontrar os seguintes artigos:
- Balanço 2008 do GEFoCo, uma ferramenta nacional no incremento do
fogo controlado na Defesa da Floresta
Contra Incêndios em Portugal
Grupo de Especialistas de Fogo Controlado, o GeFoco permite um maior
desenvolvimento da técnica de fogo
controlado e promove uma maior eficácia das acções de Defesa da Floresta Contra Incêndios em Portugal, com
um balanço positivo em 2008.
- Grupo de Análise e Uso do Fogo,
uma nova realidade no combate aos
incêndios florestais em Portugal
O objectivo deste grupo, GAUF, é auxiliar o combate aos incêndios florestais.
A sua missão é avaliar a situação dos
incêndios e apoiar a estratégia de combate, em particular com a utilização de fogo.

- Verão GAUF 2008 cumpre os objectivos desejados pelas equipas
A experiência vivida em 2007 permitiu
às equipas GAUF avaliarem os factores
de sucesso e desta forma conseguiram
uma melhor adaptação no ano seguinte. 2008 foi um ano de tranquilidade
operacional, favorável a acções de formação.
- Exemplo de manobra de fogo táctico realizada em Ourém no dia 12 de
Setembro de 2008

Quero receber o Paradox

- Dispositivo GAUF 2008
- Membros GAUF 2008
- As actividades GAUF 2007 e 2008
na “imprensa” Fire Paradox

Para receber o jornal Paradox bem como
os seus suplementos em formato digital,
inscreva-se!
Envie um e-mail, com a palavra “Paradox”
para o email abaixo indicado.

Um jornal para profissionais, … com profissionais. Como você!
Uma informação que pode ser de interesse público? Uma fotografia com valor informativo? Uma publicação a anunciar? Uma ideia a partilhar? Um testemunho a fazer compartilhar? Uma experiência inovadora? O desejo de escrever um artigo?
Este jornal pode beneficiar da sua contribuição, tanto nestas páginas internacionais como
nos suplementos que podem ser publicados para cada língua. Pode também juntar-se à
nossa equipa de correspondentes nacionais ou regionais.

Sim dio consecte
tat vel il etuercinisim iliquis doluptat. Ut digna
Para transmitir informações ou documentos e fazer propostas, poderá escrever-nos
para: paradox.news@fireparadox.org
feugiamet landre faci bla con
ullaoreet wisit
ipsum dolessed
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É disponível em português, espanhol, francês, italiano, grego e inglês .
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