RECOMENDAÇÃO
“Substituição de árvores”
É sabido que o agravamento do estado de degradação e a impossibilidade de
recuperação física de parte das árvores em manifesto mau estado poderão pôr em causa a
segurança de pessoas e bens na via pública.
Neste sentido, a Câmara Municipal de Lisboa programou, para os meses de novembro e
dezembro do ano corrente, um conjunto de intervenções no arvoredo da cidade, que visam o
abate de árvores, remoção dos respetivos cepos, poda e plantação de novas árvores, em
algumas artérias da cidade.
Trata-se, na maioria dos casos, de árvores com cavidades e podridões, com os ramos,
pernadas e troncos secos, atacadas por fungos causadores de cancros e cáries, de que lhes
resulta um enfraquecimento geral e irreversível.
Considerando que a intervenção prevista pela CML não engloba qualquer conjunto
arbóreo localizado na Freguesia do Lumiar.
Considerando que, muito concretamente, as árvores localizadas em frente ao novo
Jardim de Infância de Telheiras, junto ao estacionamento entre as Ruas prof. Moisés Amzalak e
Luís da Cunha Gonçalves, se encontram na sua quase totalidade mortas (ver fotografias em
anexo).
Neste sentido, e na sequência da presente proposta dos eleitos do Partido Comunista
Português (PCP) e do Partido Ecologista “Os Verdes”, a Assembleia de Freguesia do Lumiar,
reunida em sessão ordinária no dia 2013-12-19, delibera recomendar à Junta de Freguesia do
Lumiar que:
1. Após eventual avaliação técnica do estado fitossanitário do arvoredo da Freguesia e das
condições de segurança dos munícipes, inventarie os locais a intervir com prioridade;
2. Proceda com urgência aos necessários trabalhos de manutenção, abate e substituição das
árvores mortas localizadas entre as Ruas prof. Moisés Amzalak e Luís da Cunha
Gonçalves;
3. Reporte na próxima sessão da Assembleia de Freguesia do Lumiar sobre a inventariação
efectuada quanto ao arvoredo a substituir na Freguesia e a calendarização prevista para
a conclusão dos trabalhos.
Nota: Juntam-se fotografias em anexo.
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