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19 de janeiro… 2 anos depois do ciclone GONG

30 janeiro 2015

Fundação foi finalista do GREEN PROJECT AWARDS
Portugal

bussaco
digital
Passados dois anos do ciclone GONG (19 janeiro 2013) a Fundação
assinalou o dia com a inauguração de uma ponte, resultado de uma árvore
tombada durante o ciclone, e uma visita a locais afetados. Marcaram
presença personalidades emblemáticas da freguesia do Luso.

Palace Hotel do Bussaco cria uma horta nos viveiros na Mata

A Fundação Mata do Buçaco foi finalista com o Projeto Bussaco Digital:
sementes para o futuro. Em parceria com a Universidade de Aveiro e com o
apoio da PT e do SAPO Labs, a Fundação desenvolveu este projeto que
permite “plantar” árvores à distância de um clique, na Mata Nacional do
Buçaco, acompanhar o seu crescimento, ou até dedicar árvores notáveis a
alguém especial.

BRIGHT no Seminário Técnico | Espécies Invasoras |
Biodiscoveries

O Palace Hotel do Bussaco usufrui de um espaço de “jardin potager” nos
viveiros da Mata do Buçaco, para produção de hortícolas, legumes e ervas
aromáticas, destinadas à confeção de iguarias servidas no seu Restaurante
Real, oferecendo assim aos seus Clientes a degustação de alimentos frescos
do próprio “terroir” da Mata do Buçaco.

“Controlo de espécies invasoras na Mata Nacional do Bussaco” foi o tema da
palestra da Fundação Mata do Buçaco no Seminário Técnico | Espécies
Invasoras | Biodiscoveries realizado no passado dia 29 de janeiro na Mata da
Machada.
Veja os videos em:
http://new.livestream.com/accounts/11875873/events/3764979

Trabalhos de salvaguarda do património na Fonte Fria

Capela da Virgem do Leite e Santo Amaro

Foram finalizados os trabalhos de salvaguarda da área da nascente da
monumental escadaria da Fonte Fria. Com vista à segurança dos visitantes,
sempre uma prioridade das ações da Fundação Mata do Buçaco, foram
recolocadas as lajes de pedra soltas e corrigidos os problemas de infiltração
que colocavam em perigo a segurança dos visitantes. Este é um dos
trabalhos de maior importância para salvaguardar os altos valores de
conservação do Património Cultural da Mata do Buçaco, sendo a Fonte Fria
um dos valores mais icónicos da nossa Mata. O apoio da Câmara Municipal
da Mealhada foi fundamental para a concretização destes trabalhos.

Na sequência do incêndio na capela da Virgem do Leite, e desaparecimento
da tela da autoria da Josefa de Óbidos, sofreu esta capela grandes danos.
Durante o processo de investigação esteve a capela encerrada ao público e
intocada. Após finalização e publicação dos resultados da investigação e
seguindo o novo programa de valorização da capela da virgem do Leite e
da memória da obra de Josefa De Óbidos, finalizaram-se agora os trabalhos
de limpeza que permitiu abrir esta área do Convento ao público assim
como a capela de Santo Amaro também encerrada.

Visita de Docente do Instituto Politécnico de Tomar no
Buçaco

Baile de Carnaval 1810

Com vista a calendarizar futuros trabalhos de restauro do património móvel
da Mata do Buçaco, no âmbito de programas de estágio em contexto
académico esteve de visita ao Buçaco um docente do Instituto Politécnico
de Tomar, da Escola Superior de Tecnologia, Departamento de Arte,
Conservação e Restauro. Visita muito proveitosa que poderá permitir
avançar com trabalhos de restauro de entre outras, da arte retabular do
Convento de Santa Cruz do Buçaco e das capelas da via-sacra.

No âmbito do projecto "Caminhos da Batalha do Bussaco" terá lugar, na
Casa do Povo de Penacova, no próximo dia 14 de fevereiro, às 21H30, um
Baile de Gala de Carnaval de época (1810), que tem como objetivo recrear
a sociedade local neste período.
A iniciativa pretende recriar um baile de corte o mais aproximado possível
do que seriam estes eventos em 1810, época em que Portugal se via
envolvido nas Guerras Peninsulares, às portas da terceira Invasão Francesa
e o país «abandonado» pela Família Real que em 1808 se mudou para o
Brasil.
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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”.
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