
 

 

 

 

 

 

Condições metereológicas adiam evento O Pinhal é a Nossa 
Bandeira para 25 de março, domingo 

As condições meteorológicas adversas previstas para o próximo fim de semana 
levaram ao adiamento do evento O Pinhal é a Nossa Bandeira, previsto para o 
próximo sábado, dia 17 de março.  

A plantação e a formação da Bandeira Nacional Humana decorrerá no próximo 
domingo, dia 25 de março, mantendo-se o mesmo horário, entre as 9h e as 
13 horas. 

A decisão foi tomada hoje ao final da tarde, após uma reunião com a Proteção 
Civil Distrital e Municipal da Marinha Grande.  

Segundo dados da IPMA, o agravamento do estado do tempo, motivado pela 
tempestade Gisela, irá colocar o País em alerta laranja a partir de sábado, 
colocando em causa a segurança de pessoas e bens, e não permitiria a 
realização da plantação. 

A reunião de hoje, que juntou elementos das Forças Armadas, Forças de 
Segurança e autarcas, destinava-se à planificação da iniciativa, que tem já 
inscritos mais de 5 mil voluntários de todo o País, que irão plantar os 70 mil 
pinheiros oferecidos por diversas empresas e entidades. 

A plantação que irá decorrer no talhão 256 do Pinhal de Leiria (30 hectares), 
que foi destruído pelo incêndio de 15 de outubro, decorrerá entre as 10 e as 
11.30 horas do dia 25 de março, prevendo-se que às 12 horas, seja formada a 
Bandeira Nacional Humana com chapéus de chuva. 

A iniciativa pretende assinalar o Dia Mundial da Árvore (que ocorre a 21 de 
março) e ajudar a reflorestar o Pinhal de Leiria – dizimado em mais de 80% 
pelo fogo de outubro. 

Tendo como parceiros estratégicos o Exército Português e a Força Aérea, o 
evento “O Pinhal é a Nossa Bandeira”, é organizado pelas empresas de 
produção de eventos It’s Happening (Marinha Grande) e Agency Model’s 
(Leiria) e co-organizada pela Câmara Municipal da Marinha Grande. A este 
grupo juntaram-se ainda mais de 50 empresas do País que contribuíram com a 
aquisição dos pinheiros e dos chapéus de chuva. 

Personalidades conhecidas do grande público e diversas entidades 
apadrinharam esta acção de reflorestação do Pinhal de Leiria. 

O Pinhal é a nossa bandeira e um projecto ambicioso que tem como único 
objectivo ajudar a replantar o Pinhal de Leiria que foi destruído pelo incêndio de 
15 de outubro. 



 

Durante centenas de anos, este Pinhal ofereceu ao País a sua madeira e 
resina, contribuindo assim para o desenvolvimento económico de Portugal. 

Com 80% da sua área destruída, este Pinhal pede agora aos Portugueses que 
se unam e o ajudem a Renascer. 

As inscrições gratuitas, vão assim continuar a decorrer e podem ser feitas na 
página do facebook O Pinhal é a nossa Bandeira : 
https://www.facebook.com/opinhaleanossabandeira/ 

 

Leiria, 14 de março 2018 
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