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FMB no Seminário Nacional Eco-Escolas

ADELB coopera com a Fundação

A Fundação Mata do Buçaco, F.P., em representação do Projeto BRIGHT,
esteve presente no Seminário Nacional Eco-Escolas que se realizou em
Monção, num evento que reuniu professores e técnicos envolvidos na
educação ambiental possibilitando uma partilha de objetivos comuns e a
troca de experiências. Para além da FMB estar presente na Eco-Mostra que
decorreu ao longo de todo o evento, foi também apresentada uma
comunicação intitulada “Alternativas em tempo de crise: o Setor Educativo
na Mata do Buçaco”.

A Associação de Amigos para a Defesa de Luso e Buçaco irá cooperar com a
Fundação Mata do Buçaco, F.P. na observação de possíveis melhorias da
Mata através de um olhar critico-construtivo a participar direta ou
indiretamente na resolução dos mesmos.

Fundação Mata do Buçaco integra Conselho Estratégico da
AD ELO

FMB e ACB em parceria

Fundação Mata do Buçaco,F.P. (FMB) integra, desde o dia 4 de Fevereiro, o
Conselho Estratégico da Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada
e Mondego(AD ELO) para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária em
espaço Rural (DLBC/Rural LEADER AD ELO).

A Fundação Mata do Buçaco e a Associação de Carnaval da Mealhada
estreitaram laços e criaram uma parceria que beneficia ambas as entidades,
mas sobretudo, o concelho da Mealhada.
A Associação de Carnaval da Mealhada realizou um concurso de fotografia
no âmbito do Carnaval e o prémio é uma dormida nas Casas do Bussaco. A
Fundação, por sua vez, presenteou com bilhetes de entrada no corso
carnavalesco os residentes das Casas do Bussaco durante o fim de semana
de carnaval, oferecidos pela ACB.

Dia do Pai na Mata do Buçaco

I Seminário | O Património edificado do Buçaco

A Fundação Mata do Buçaco desafia os filhos a oferecerem a plantação de
uma árvore ao pai, na Mata Nacional do Buçaco. A ação poderá ser realizada
de 19 a 22 de março.
Para oferecer a plantação de uma árvore, basta apenas escolher a(s)
espécie(s) disponíveis para plantação e agendar com os serviços da
Fundação Mata do Buçaco.
O valor de cada plantação é de 10€, sendo que é possível realizar mais que
uma, e inclui espécie selecionada, abertura do covacho para plantação,
acompanhamento técnico e um certificado de plantação de oferta do filho
para o pai.

O I Seminário sobre Património Edificado do Buçaco, organizado pela
Fundação Mata do Buçaco, F.P (FMB, F.P.) e Universidade de Aveiro é o
evento que pretende marcar um momento decisivo para as ações de
salvaguarda e proteção do Património Edificado do Deserto dos Carmelitas
Descalços do Buçaco, delineadas pela FMB, F.P. O seminário decorrerá
durante todo o dia de 27 de Março no monumental Palace Hotel do
Bussaco reunindo grandes especialistas dos materiais usados nas
construções do Buçaco e eminentes investigadores da História, do
Património Arquitectónico e Paisagístico do Buçaco. Neste evento serão
também apresentados os mais recentes trabalhos académicos realizados
na Universidade de Aveiro sobre os materiais de construção do Convento e
Via-Sacra, contribuindo desta forma para crescimento do conhecimento
sobre o património do Buçaco.
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Contacto:
Fundação Mata do Buçaco
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
tel. (+351) 231 937 000
gabpresidencia@fmb.pt

Como chegar:
A1 > Saída Mealhada, direção Luso > EN 234 IP3 > Saída Luso >
EN 235 IP3 > Mortágua, direção Luso > EN 234
Coordenadas GPS: 40º 22’34.56’’N e 8º 21’56.48’’W

Esta mensagem foi-lhe enviada respeitando a legislação em vigor.
Caso pretenda deixar de receber a nossa newsletter, por favor, responda a esta newsletter com o assunto “Remover da Newsletter”.
A Fundação Mata do Buçaco trabalha com empresas de animação turística devidamente credenciadas.
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