Projeto Lago da APCF (2012-2014): um sonho tornado realidade

Durante anos a APCF alimentou o sonho de gerir um lago cooperativo vocacionado
para a prática do carp fishing. Finalmente, no auspicioso dia de 31 de Julho de 2012, a
APCF celebrou um protocolo de requalificação – histórico e pioneiro - de uma lagoa de
extracção de inertes. O protocolo foi celebrado com uma importante empresa, a
Motamineral, S. A., proprietária do terreno, e com as freguesias circundantes, sendo
também apoiado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo. Tal como acontece na
Inglaterra (nos “syndicate lakes”), o protocolo permite à APCF desenvolver, dentro de
cláusulas acordadas mutuamente, o seu projecto de eleição: um lago privativo com as
melhores condições para a prática da modalidade. Só temos de louvar e agradecer a
abertura e a receptividade com que o projecto foi recebido e aceite, pela Motamineral
e juntas de freguesia da área envolvente (Alvarães e Vila de Punhe).

Volvidos mais de dois anos, o projecto “lago APCF” mobilizou grandes esforços –
levando sócios a colocar de lado a pesca – para participar em sessões de trabalho
periódicas, que envolveram as mais variadas tarefas (desde limpar mato até plantar
vegetação ou montar vedações), além dos encargos burocráticos, de pesquisa,

planificação, selecção e compra de materiais e ferramentas. Com efeito, o protocolo
de requalificação que define as responsabilidades de cada entidade não se limita à
pesca desportiva e envolve, num todo coerente, várias vertentes de intervenção. Aliás,
o projeto, uma vez apresentado, foi imediatamente apoiado e reconhecido também
pelo ICNF, DGAV e governo visto que traz vantagens inegáveis (em especial
ambientais) para todas as partes e para a região.

Neste projecto, a responsabilidade e o protagonismo da APCF são inegáveis. Além dos
complexos e morosos trâmites burocráticos/administrativos envolvidos no
enquadramento legal do projecto, é necessário mobilizar sócios para trabalho
voluntário e, assim, lidar com aspectos ambientais, paisagísticos, desportivos e
piscícolas que devem ser equacionados de forma integrada e harmoniosa, sempre
precedidos de grande estudo e preparação técnica. Resumidamente, as áreas de
intervenção que nos cabem (nos casos indicados, com a ajuda preciosa da empresa
proprietária do terreno) são as seguintes:
- Correcção de margens, (com o auxílio da Motamineral), construção de pesqueiros e
remoção de obstáculos submersos;
- Edificação de vedação e portão.
- Limpeza de matos, lixos e detritos;
- Reflorestação, plantação de arbustos e plantas, requalificação paisagística e de
habitats;
- Requalificação piscícola;
- Burocracia, processos administrativos, autorizações legais, gestão financeira;
- Relações públicas e regulamentação da pesca; organização de actividades abertas
ao público no lago (workshops).
Em cada uma destas áreas de intervenção, graças à ajuda da Motamineral e das juntas
de freguesia, dos nossos sócios e do grupo de trabalho responsável, o projecto tem
avançado a passos largos. Deixamos aqui um balanço breve dos avanços entretanto
alcançados, em especial no ano de 2014.

BREVE BALANÇO DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS ATÉ AGORA

Correcção de margens e construção de pesqueiros
Graças à ajuda preciosa dos funcionários e máquinas da Motamineral não teria sido
possível avançar tão depressa na correcção e terraplanagem das margens. Assim, entre
2012 e 2013, criaram-se condições propícias à construção de um bom número de
pesqueiros amplos, espaçosos, seguros e planos. Oportunamente, para garantir ainda
mais conforto e segurança aos carpistas, construiremos plataformas de madeira e
gravilha.

Remoção de obstáculos submersos e nas margens
Durante 2014, foram organizadas diversas sessões de trabalho em que se iniciou a
remoção, do fundo do lago, de numerosas árvores e arbustos submersos, os quais
tornariam a pesca à carpa praticamente impossível e pouco segura neste lago.

Vedação e Portão
Tratando-se, de acordo com o licenciamento já aprovado pelo I.C.N.F. e sinalizado no
terreno, de um lago privado em regime de pesca reservada, a protecção do lago e dos
seus habitantes, sem esquecer a sua limpeza, constitui algo de prioritário. A
salvaguarda da segurança das pessoas incautas em relação a eventuais acidentes nas
suas águas profundas também não foi esquecida. Por isso, muitas das sessões de
trabalho, entre 2012 e 2013 foram dedicadas à implantação da vedação e do portão
(da responsabilidade da APCF), também com a ajuda da Motamineral.

Limpeza de matos, lixos e detritos
O terreno em causa não era dos mais maltratados quanto a deposição de lixos. Mas
houve que fazer alguma limpeza para tornar o local adequado ao nosso desporto e
mais aprazível para o olhar. Por outro lado, a limpeza de vegetação invasiva e exótica,
como a acácia ou arbusto australiano, tem ocupado várias sessões de trabalho. Tratase de uma tarefa penosa mas necessária ao processo de reflorestação. Esta planta
prolifera e cresce rapidamente, impedindo qualquer outra de crescer no seu habitat.

Reflorestação, requalificação paisagística e de habitats;
Este é um dos aspectos mais importantes do protocolo. Não apenas por razões
estéticas, paisagísticas e ambientais ou porque compete à APCF. Na verdade, afeta
(in)diretamente o ecossistema e bem-estar dos peixes mas também o prazer dos
pescadores. O célebre carpista Kevin Nash, quando construiu de raiz os seus lagos
privados não esqueceu este pormenor. Num relato publicado em revistas da
especialidade narra que antes de libertar as carpas nos lagos, dedicou meses a plantar
árvores, arbustos e vegetação marginal de forma a criar as condições ideais, em
termos de abrigos, fontes de alimentação, e não só, para as suas futuras habitantes. A
APCF tem seguido este exemplo e tem-se dedicado a plantar vegetação marginal e
terrestre, tendo tido o cuidado de seleccionar espécies autóctones. Outro dos efeitos
desejados é a protecção das margens dos efeitos da erosão.

Um dos amieiros plantados em 2012, com 50 cm de altura…
Requalificação piscícola, monitorização e correcção da água;
Esta parte, integralmente a cargo da APCF, e encarada com rigor, é uma das mais
técnicas e dispendiosas, mas muito apaixonante. Na verdade, criar e gerir uma água de
grandes carpas envolve o controlo e, por vezes, a correcção de parâmetros da água, do
solo e do ecossistema envolvente, “ajudando” a natureza quando necessário.
Infelizmente, em Portugal, estas questões não são conhecidas mas são indispensáveis
para garantir boas condições de saúde e crescimento aos peixes, seja qual for a sua
espécie. Dois dos parâmetros decisivos, entre outros, são o ph e o oxigénio dissolvido
na água. Temos-lhes dedicado grande atenção, em particular ao ph do lago, pois
afetam directamente o metabolismo da carpa e o seu crescimento e, indirectamente, a
sobrevivência dos organismos que servem de base à sua cadeia alimentar, o que
também condiciona o crescimento. Em piscicultura e gestão de lagos, há um saber
teórico e sobretudo prático acumulado, que não podia ser ignorado.

Um autêntico labirinto burocrático que foi superado!
Além dos factores a controlar e melhorar no terreno há muitas outras tarefas, não
menos complexas e árduas, que são também vitais. Vão desde a burocracia às relações
públicas passando pela gestão orçamental e financeira do projecto. Temos de fazer
muito com poucos recursos, o que com esforço e criatividade tem sido conseguido.
Agradecemos, calorosamente, a todas as entidades e pessoas que têm feito este
projecto avançar!
A APCF, sempre respeitou um princípio sagrado, em todos os seus projectos: seguir
todos os trâmites legais, nem que isso implicasse demoras e esperas. Na “frente de
combate” burocrática, uma das mais exigentes, ultrapassou agora, ao fim de dois anos
e meio de diligências documentais e contactos, todos os obstáculos e dificuldades que
têm atrasado a requalificação piscícola, dispondo, finalmente, de todas as autorizações
do ICNF, do Governo e da DGAV para proceder ao repovoamento do lago.

Projecto “Lago” da APCF: o amanhecer de um sonho…

