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Xavier Viegas vem a Monchique

Monchique já tem uma nova associação criada pelos seus habitantes: a Monchique Alerta – Serra livre de Incêndios. No sábado, 
dia 3 de agosto, pelas 10h30, este movimento associativo organiza uma audição pública em memória do maior e mais 
catastrófico incêndio florestal registado em 2018, que esperamos que nunca mais se volte a repetir.

Por essa razão – e para evitar o esquecimento – o próximo sábado será um dia para relembrar o desastre ambiental 
provocado pelo fogo florestal que sofremos. Será um dia em memória das vítimas, em que relembramos as perdas que 
sofremos no fogo, no fumo e nas cinzas, um dia para repensar como podemos minimizar o efeito de estufa. 

A audição pública começará às 10h30 no Restaurante Fonte dos Chorões, no coração de Monchique, no qual a associação 
inaugurará a exposição fotográfica sobre o incêndio. Aqui iremos poder ouvir testemunhos da catástrofe e especialistas 
renomados em incêndios. Porque a questão que nos toca a todos é: Como podemos, de futuro, impedir os incêndios 
florestais? Entre outras/os marcará presença o orador principal: o Professor Domingos Xavier Viegas, da Universidade 
de Coimbra, membro do Observatório Técnico Independente da Assembleia da República. 

Gostaríamos de convidar toda população para este debate público. Ficaríamos muito satisfeitos se pudéssemos juntar 
soluções e medidas possíveis a tomar em Monchique, e em Portugal, para que catástrofes ambientais como os incêndios 
que têm flagelado o país possam, de futuro, ser minimizados e evitados. 

A audição pública acabará pelas 13h32 com um minuto de silêncio.

Atenção: quem estiver interessado em participar no almoço com os protagonistas deverá reservar o seu lugar no buffet pelo preço de €9,50 até à próxima quinta-feira, dia 1 de agosto, pelas 
18h00 através do número: 926 600 099 ou por e-mail para: info@monchique-alerta.org



Xavier Viegas to come to Monchique

Monchique has a new residents’ association: Monchique Alerta – Serra livre de Incêndios (Monchique Alert – Mountains free 
from Fire). On Saturday, August 3rd at 10:30am, this association has organized a public hearing in memory of 2018’s 
largest and most catastrophic forest fire, an incident which we hope never to repeat.

For this reason – so that we don’t forget what happened – next Saturday will be a day to remember the environmental 
disaster caused by the forest fire. The event will be held in memory of the fire’s victims, as we consider the losses that we 
sustained in the flames, smoke and ashes, and think about how we might be able to reduce the greenhouse effect.

The public hearing will start at 10:30am at the restaurant Fonte dos Chorões in the heart of Monchique. The association 
will unveil a photography exhibit about the fire, as we listen to testimonies of the catastrophe and hear from renowned 
experts on wildfires. The question that affects us all is: How can we prevent forest fires in the future? The principal 
speaker will be Professor Domingos Xavier Viegas from the University of Coimbra, a member of the National Assembly’s 
Observatório Técnico Independente (Independent Technical Observatory).

We would like to invite every resident in the area to this public hearing. If we are able to come up with potential solutions 
to this problem and propose measures to be taken in Monchique and across Portugal, we will be very pleased – hopefully, 
environmental disasters like wildfires that have plagued this country may be minimized and avoided in the future.

The public hearing will end at 1:32pm with a minute of silence.

Please note: those who would like to take part in the lunch with the speakers must reserve their place at the buffet for the price of € 9.50. The deadline for this is 6pm on Thursday, August 
1st – you can reserve a place by telephoning 926 600 099 or by emailing info@monchique-alerta.org.
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