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COMUNICADO
Infantado
Abate e plantação de árvores
Ao abrigo do Acordo de Execução entre o Município
de Loures e a Junta de Freguesia de Loures,
Capítulo 11, Cláusula 4ª, é responsabilidade da Junta
de Freguesia fazer a manutenção dos espaços em
domínio público municipal, ordenados revestidos de
vegetação e que exerçam funções de proteção,
valorização paisagística e ou de recreio, que se
encontrem ao abrigo do referido acordo.

A Junta de Freguesia de Loures informa que,
nos dias 29 e 30 de outubro, vai proceder ao abate
e remoção de duas árvores, existentes no
Infantado, situadas na rua Pedro Álvares Cabral.
A intervenção incide em dois exemplares de
médio/grande porte da espécie Catalpa
bignonioides (vulgarmente conhecida por árvore-das-trombetas), inseridas em caldeiras.
As intervenções nas zonas verdes e espaços
ajardinados, nomeadamente o abate de árvores,
carecem obrigatoriamente do parecer técnico do

Infantado – Rua Pedro Álvares Cabral

arquiteto paisagista da Junta de Freguesia e da
correspondente validação técnica pela Câmara
Municipal.
O Boletim reflete que os exemplares exibem
problemas fitossanitários e estruturais representativos de elevado perigo para pessoas e bens.
São assinaladas anomalias, tais como a
senescência precoce de um dos exemplares, que
se encontra em vias de morrer e a inclinação
acentuada do tronco e copa do segundo exemplar
em direção à via pública, como resultado da sua
proximidade ao edificado. Atentas as fragilidades
mencionadas, considera-se justificável proceder
ao abate preventivo daquelas árvores.
De seguida, irá proceder-se substituição por
duas árvores da espécie ornamental, Pyrus
calleryana 'Chanticleer' (vulgarmente conhecida
por pereira-de-jardim), de forma a completar o
alinhamento já plantado com a referida espécie.
Estas intervenções, complementares entre si,
permitem assegurar a presença de uma estrutura
verde, tão necessária ao bem-estar e à qualidade
de vida das populações.
Convicta de que esta intervenção contribuirá
para melhorar as condições de segurança da
população, a Junta de Freguesia de Loures apela à
compreensão de todos para os eventuais
incómodos que possam surgir.
Estamos empenhados em tornar os espaços
verdes cuidados e, assim, melhorar a sua
qualidade de vida.
29 de outubro de 2020
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