
COMUNICADO

Pnneu¡ T¡uÁrrco oe Lncon

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa vem

pelo presente prestar os seguintes esclarecimentos:

L. Esta Junta de Freguesia repudia veementemente o teor da comunicação publicada

pela Câmara Municipal de Leiria na página do respectivo Município na rede social

"Facebook", êffi L2/05/2O2O, referente ao abate de árvores no Parque da Lagoa,

sito em Ortigosa, bem como as declarações do Sr. Presidente da Câmara Municipal

de Leiria, Dr. Gonçalo Lopes, em L5/05/202O, em sede de reunião do Executivo.

2. Não obstante a manutenção e gestão do Parque da Lagoa ser da competência

desta Junta de Freguesia, foi solicitada a intervenção da Câmara Municipal de

Leiria, por esta ter os meios técnicos e humanos capazes de auxiliar na resolução

do problema da quebra e queda de vários choupos no referido Parque.

3. Na verdade, como consta de um e-mail enviado em O6/06/2019 pela Sra. Ana

Valentim; Vereadora do Município de Leiria, com o conhecimento do, à data, Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Dr. Raul Castro, "no âmbÍto dos

espoços verdes e na aestão de espacos arbóreos. os tuntas de Freauesio

solicitam com reauloridode o porecer técnico do Câmorø Municipal. sendo que

são emitidøs øs respectivas recomendocõesforÍentocões técnicas. Cobe à

respetivo Junta de Freguesia ocolher ou não qs recomendoções emitidas;

No caso em opreco e considerondo que não é comum óruores de arande porte
quebrarem o 5 e 72 metros de ølturø e por forma a ser efetuado uma ovolíação
criteriosø do estado fitossanÍtárío dos exemplores, suqere-se que essa UF

contøcte o ICNF- entidqde que poderá auxilior num diognóstico fidedigno.
O MunicípÍo ìá estabeleceu contacto e reforcou o pedído de colaboracão.
aguardando-se agendomento de visito oo Porque.
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Desta forma, será possível reølizor uma øvaliøcão coniunta entre o Município de
Leiria e o ICNF. de modo o que essa edilidade, face ao diagnóstico produzido tome
o decisão que considerar mais odequodo".

4. lmporta salientar que, no dia 14 de Maio de 20L9, a Divisão de Manutenção e

Conservação do Departamento de lnfraestruturas e Manutenção da Câmara

Municipal de Leiria emitiu a lnformação n.e 54/DIMC/2019, onde claramente se

pode ler o seguinte:

"Foi solicÍtodo pel

Cdrpolhosa e Ortioosa. Dr.s Eulálio Crespo, deslocoção de técnico ao Parque de
Lozer do loooo. Ortiqosø. no seauímento de quebrø e queda de dois choupos. (...1

Foi efectuada deslocaçõo oo Parque da Lagoa verificando-se que doÍs exemplores
de Populus sp. quebroram. um o cerco de 5 metros de alturø do solo e o outro a
cerca de 2O metros de altura do solo. Ambos os exemplares encontrqm-se

localizados num choupol, inicialmente implontado com funçõo económica de
produçõo, pelo que os compøssos de pløntøcão são opertodos. resultondo em

áruores de elevodo porte. fuste direito, com pouca ramificoção, consequência do

desromo noturol e tronco cilíndrico.

Do anólise visuol, efectuada quer no período de repouso vegetotivo dos

exemplares (após deslocação o 07/03/2079) quer no período activo, em que o
árvores apresenta umo copo coberta de folhas, não forom visíveis nestø zono do

choupal, elementos arbóreos que opresentossem sintomos ou sinais de problemas

fitosso n itó ri os, e m b o ra, no lado do choupol onde se encontrdm os mesos de løzer,

iá havÍo sido reportada a decrepÍtude írreversível de aløuns exempløres. com
quebras de tronco semelhontes ùs ocorridds e qqoro reportodos.
Nos troncos oqoro cøídos. é possível visuølizar alterocão de cor e consistêncid

døs fibras. sem contudo. seid olterøcão exterior que evidencie

lraaîlidode das fíbras. verificado internomente. (...1

As olterocões opontodos íncidem preferenciølmente. em metode do tronco.
estondo. o outra metade. oporentemente sã.

Nõo me é possível apontor umo cousct, aporentando, contudo, trotar-se de uma
patologia, eventualmente provocada por um funqo, situoçõo openos confirmado
por anólise em loborotório de patologia vegetol.

Os dois exempløres em anólise apresentam vigor vegetatívo, com copo frondosa e

folhas com coloração verde-cloro, sem visíveis sinais ou sintomos de problemøs

fitossonitórios. Os Ponulus sn- são exemnlores de crescimento muito ráoido. com

esperanco de vido relotìvomente curta. de madeira branda e muito susceptível a
fundos e Ínsectos due nodem nrovocdr o seu aoodrecímento com'rÍsco' elevado
de quebra dd madeiro.
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Proposta de decisão

A zona do choupal onde se localizam os dois exemplares em anólise apresento-se

consolidoda e não existem evidêncios que opontassem poro a situøção de quebra

das árvores. É uma zona onde se encontrom instalodos diversos equipomentos de

lazer e olgum mobiliório urbano, nomeadomente bancos, sendo que um dos quoís

Íoi otÍnaido pelo copa dq óruore que quebrou.

Tal como onteriormente referido, este espoço de choupalfoi plantodo tendo como

objectivo fins produtivos, sendo entendido como um espqço florestal com

rendimento económico, sendo posteriormente adoptado o porque de lazer octivo.

As repetÍdos quebrqs de exemplores. quer no zono de choupal møîs ontÍoo. nø

zona de estodia informal. onde se locolizam øs mesos de ldzer. quer aqoro. na
zono de choupøl mais recente. não tranquilizam os utentes do espaço- oté
porque, exteriormente, não são visíveis sinois que assim o evÍdenciossem.

Considero. salvo melhor entendîmento. que ø monutencão do espoço tal como

está não permitirá o seu usulruto, sem que se ossocíe risco íminente de quebro.

A execução de podos drástÍcds. sîmiløres às executadas no zono de choupal mois
antiqo, tombém não será o solução, pois todos os beneîícios øssociodos a estes

exemplores veqetais. estarão comprometídos.
Caso seja considerado o monutenção dos exemplares existentes, recomenda-se

que sejo iniciqdo procedimento de confirmaçõo da potologia associoda, com

recolha de materiolvegetal e envio pøra laboratório acreditado.

Posteriormente, adoptar os práticas recomendados para erradicação do agente

causø1.

Poderá ser ponderoda ø reformuldcão totdl do porque de lozer. implicøndo ø

remocão dos exempløres de choupo existentes e suo substituicão por outros
espécÍes com cøracterístícos mois adequados.

Sugere-se que, oté tomodo de decisão, sejam afixodos avisos de interdicão do
porque por motivos de manutençõo."

5. Ora, em consonância com a citada recomendação dada em O6/06/20f9,
procurando ainda tentar salvar os choupos existentes, esta Junta de Freguesia

contactou diversas entidades, no sentido de serem recolhidas amostras a diversas

árvores do Parque da Lagoa e aferido o motivo das sucessivas quebras e quedas

das mesmas, tendo as referidas amostras sido analisadas pelo lPNfitolab -
Laboratório de Fitossanidade, tendo sido "identificadas as seguintes espécies

fúngicas: Cytospora chrysopserma (forma sexuoda Valsa sordida/, Neofusicoccum

parvum, Alternaria alternata, Botryosphaeria stevensii, Clonostachys rosea,

Epicoccum nigrum, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Fusarium sp., Mucor

fragilis, Neofusicoccum parvum, Rutstroemia calopus, Trichoderma harzianum e

Waitea circinata.

Dos espécies ocima indicodas destaca-se Cytospora chrysopserma, fungo
fitopøtogénico paro Populus sp., responsável pela seco dos romos (doença

tombém conhecido como dieback/, porticularmente em árvores debilitados. Foi
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também detectodo a espécie Neofusicoccum parvum, funqo vosculor com dezenas
de espécies hospedeiras. causondo sintomøs de declínio acentuado e dieback nos
plantas afectadas. Foi também detectodo o fungo Botryosphaeria stevensü que
provoca cdncros e oodridão do lenho em muitos hospedeíros.
Além destas, algumos espécies do género Fusarium poderão ser problemátícas
para Choupo, nomeadomente Fusarium solani, também aqui detectado.
De reolçor que a presença de lungos Íitopotoaénicos na ømostrø é relevønte,
levando o que as áruores fiquem debÍlÍtadøs. o que pode conduzir à entrada-
mesmo em áruores aindo vivos. de funaos decomposÍtores que causam podridão
bronco e costanhd da madeÍra. AIiós ø amostrø opresentava cloros sinais
também do presenço dessos podrídões.

6. Além disso, em Julho de 20L9, foi elaborado um estudo pelo Doutor Luís Miguel
Pereira Martins da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pelo Doutor
António Portugal da Universidade de Coimbra, de cujo relatório constam as

seguintes conclusöes:

"Nos fotores de øredÍsnosìcão nodemos considerdr o comaasso doertodo como o
qronde fdtor ìnerente à frooilidøde dds áruores (...1. O adeloocomento dos
troncos e coalrs dimínutas contríhuíu díminuir d resiliênciø dds áruores e

torná-las møis sensíveís aos ddentes bióticos nocívos, sobretudos funoos do
lenho e insetos porasitøs das folhos. (...)

A regro é plantorem se os choupos a espaçamento definitivo devido à sua gronde

exigência em luz, sendo opropriados os compassos de 5 x 5 ou 6 x 6 m. As plantos,

no coso de utilizoção em alinhomento deverão estor afostodos entre si 4 a 5 m,

conforme os clones pretendidos. Os choupos erom, oté hó pouco tempo,
explorodos em olto fuste e terminada a revolução e retirados os cepos, procedio-se

o uma nova plontoção. (....1

As órvores ovaliodos têm idode estimada de 35 a 40 anos. São choupos que,

estøndo em boas condições edafo-climáticos, competem pelo luz levando oo seu

rópido crescimento em altura. (...)
Nos ospetos apenøs físico percebe-se que as dimensões dos troncos (...1 não são
odequodøs pora suportor o peso e volume dos copas. As áruores (...1 estão muito
froøílízodos e numa risco muito severo. (...)

Os índices reøístados revelam que o choupql opresenta deficiêncÍos na oestão e

condução. nomeadømente o exíquo compasso entre os áruores. o aue levou a
um adelqacamento dos troncos. copas desequilibrodøs e excesso de crescimento
em olturd. A ølturø acimø dos 30 assocÍødø oo reduzído diâmetro dos
troncos (DAP) estøbelece elevadas probøbilÍdodes do ocorrêncíø de infecões no
lenho e ù quebro peløs zonos frdøílÍzodos dos troncos e pernodos. (...1

No coso de estarem envolvidos dgentes bióticos, o probabilidade de fraturo
oumente nos dios mais quentes. /sso deve-se à moior atividode dos fungos do
lenho. (...1

As áruores oue ió øuehrarøm situddos ouer no bordadurd. ouer no
interíor do povoamento. o que levø ø supor que o vento pode não ter sído
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preponderonte, møs ontes aspectos de notureza físíco que podem ser agrovados
por ínfecões do lenho.

A duchro nclo comnonentP físíco deve-se oos olovn¡ln< nttneipnlc< ÞntrÞ

altura '"âmetro do áruore. Acresce que o choupo é uma árvore de madeiro

branda, de baixa densidade, e baixo Tensão de Roturo (oF) quer em termos de

fendimento, quer em termos de traçdo perpendicular oo fio da modeiro, com

pouca celulose, tendendo ø encun or facilmente e o auebror- em esoecìol áruores
que têm umo copo desequÍlibrodo como é o coso. (...1

A nosso ver. não há óruores aue vìdos humonas e o noís estó cheío de

exemplos dessø natureza infelÍzmente. olquns deles bem recentes com fins
trádicos e com oerdas de vÍdas na memóría de todos nós. Hó oue

sempre poîs sdlvaauordor o vído humano e até dos onimois de componhiø. e
tomør medÍdøs preventivas nesse sent¡do."

7. Dos 3 choupos analisados por amostragem, em diferentes zonas do Parque da

Lagoa, foi também possível concluir que dois deles teriam forçosamente de ser

abatidos e apenas um deles eventualmente reduzido para 20 metros.

8. Além disso, também de acordo com a citada proposta da Câmara Municipal de

Leiria, a Junta de Freguesia interditou o Parque da Lagoa, colocando avisos nas

árvores e fitas a assinalar essa mesma interdição. Contudo, a interdição não foi
respeitada pelas pessoas que destruíam as fitas e continuavam a circular pelo

parque, colocando em sérios riscos as suas vidas.

9. Acresce que, nos meses que se seguíram, várias pessoas e entidades com vasta

experiência na área, como o 5r. Marco Rangel, a Madeiras Afonso, Lda., a

CERCISERV - Prestação de Serviços de Jardinagem e Lavandaria, a KRIAREA

Espaços Verdes, a Maxiflorest, Lda., entre outras, visitaram o local, sendo

unânimes quanto ao elevado estado de contaminação e degradação dos choupos,

estando as mesmas em sérios riscos de poderem quebrar e cair a qualquer

momento, podendo acontecer uma tragédia, recusando-se a prestar os serviços

no local até a situação estar resolvida.

10. Destacamos o relatório do Sr. Marco Rangel, de LO/LU2019, onde consta que:

"- Há 30 onos - Pløntação: Em vìrtude de um desadequodo espøcomento entre
áruores. os choupos não consequíram desenvolver porte e robustez suficiente

ficando altos- mos fínos e débeis. com onormal vulnerobilidade a funqos nocîvos.

- Há 20-75 ønos - Desbaste: Não foÍ seauer efetuado um desbøste em aue metode
dos áruores do oovoamento deviom ter retìrodos. de formo o deixør esrrdco

vitøl para que øs áruores de futuro pudessem crescer de forma robusta e mais

resistentes o funqos e møis adaptodas à tensão mecânÍca ínflíqida pelo vento.
- De há 2O anos oté ù actuolidode - Abates sanitários: A øusência de práticas de
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olberooram os funaos nocivos dentro do povoomento oté os mesmos se

conseouirem propoaor a todos os áruores de formo maîs ou menos irreversível.
Atualmente. sou da opiníão que as otuais áruores dos porcelos B e C não são
recuperáveis.

No porcelo B entendo que dificilmente os áruores poderão eauílibrar o porte dø
zona rodicular e fuste (troncol com a novo copa que venhom a emitír.
Nd oorceld C entendo due os não têm condícões poro resistir às

investidas do vento e que o referida redução do copo parø 20 metros (ou menosl
Írá crior um parque de "postes telefónicos". cheÍos de ramos adventícios desde o
bose do tronco oté ù copa dø aruore onde o frequentador do poroue mois
sensível a øuestões ombÍentoís Író "óruores mutilados oue mesmo
assím constituem olberaues de doencas prontas ø contamínar novos áruores que

seiom plontodas". (...1

Volorizar otrovés de desbaste e podo (sonitórios no caso do parcelo D) os parcelas

AeD.
No porceld B proceder ao obdte de 38 dos 46 áruores existentes. As I árvores
restantes seriom seleccionodas como os de mois fócil recuperaçõo e serviriam pora
complementor outras órvores a ser plantados nesso parcela.

Nø øorcelo C nroceder oo corte røso todas a áruores exístentes de formø ø

eliminor todds d ootenciais de oloiømento de doencø."

1L. E também o relatório do Sr. Marco Rangel, de O3/OL/2020, onde se pode ler que:

"Após observor o mois recente colapso de umo das árvores a intervir (...), entendo
ser de bom senso recusar trabalhos que montenham estas órvores em espøço
público.

O sucedido confirmo que apenøs as primeiros comodos da áruore (Coscø. Floema,
Cambio...l estão em razoável estodo. conferindo umd aporêncÍo sã øo estodo
deral dø óruore.

Contudo. o enorme emeroênciø de rdmos ødventícios øo lonao do tronco
principalé sinónîmo de que oløo ørøve se passo no ínterÍor- .ne do áruore.
A áruore portÍdo pelo vento nos últimos dÍos apenos indica que os mesmos
(opesor do aparêncía voaamente sãl estão aravemente ofetados no estrutura-
não sunorÌando nem o ven nem o oroprío oeso dd cooo.

Assim. entendo oue não devo com nenhum decote dø cood due
prolonøorio o existênciø de troncos instáveis em pé. iunto a um sítio onde
circulom odultos e críoncos.

Não obstdnte. estou disnonível Ddrd o obate controlødo de todos os crruores

constontes nos porcelos C e D. (...)

Conforme sugeri, o obote destes velhos choupos doentes pode significor uma
excelente oportunidade pøra, de formo económico, requalificar o Parque Temático

do Logoa."
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12. O certo é que a condição dos choupos não iria melhorar, antes pelo contrário, e

cada dia que passasse a contaminação seria maior e o risco das árvores, cujo peso

atingia os 1.000 Kg, quebrarem e caírem em cima das pessoas que continuavam a

circular pelo Parque da Lagoa, ceifando as suas vidas, seria também maior. Além

disso, quanto mais tarde fosse feito o abate, mais tarde poderia ser efectuada a

reflorestação e, consequentemente, mais tarde poderia o mesmo ser aberto ao
público novamente. Protelar esta decisão, seria apenas adiar o inevitável, sendo
que o corte de alguns choupos apenas serviria para aumentar a tensão mecânica

nos restantes, tendo em conta a falta de protecção lateral contra o vento,
resultando no aumento da probabilidade de quebra e queda ao solo.

1.3. Pelo que, a melhor solução foi, sem dúvida, o abate de parte dos choupos nas

zonas em causa, retirando os respectivos cepos, de modo a travar a contaminação

e propagação da doença e prosseguir com a requalificação do Parque, QUê

contempla a plantação de novas espécies autóctones variadas, mais adequadas a

um parque de lazer, de modo a evitar novas doenças e a tornar o Parque da Lagoa

num lugar limpo, seguro e aprazível para todos os seus utilizadores.

14. Reiteramos que a análise de cada um dos choupos do Parque da Lagoa não era, de

todo, exequível, atendendo ao elevado número de árvores e ao facto de as

mesmas atingirem os 40 metros de altura, podendo a infecção estar em qualquer

zona do tronco. Como referiu a Sra. Ana Valentim, Vereadora do Município de
Leiria, em e-mail datado de 29/05/2019, "(...1 os pontos de rupturo dos doís

choupos que quebrardm no passødo dio 73 de maio locølízoram-se d cercd de

4/5 metros, num dos exemplares e o cerco de 72 metros no outro exemplor.
A redlizocão de resistoqramas d cerco de 7,5 metros de olturd dos exemplares
orbóreos- noderá condicionar o no sentido de não serem retrotødøs
situoções de fraoílidade que poderão openas mdnifestorem-se nas zonos mois
oltas do tronco".

15. O abate de cerca de metade dos choupos do Parque da Lagoa foi efectuado na

primeíra semana de Maio, durante o dia, em dois dias e à vista de toda a gente,

não sendo verdade que a população e a Assembleia de Freguesia não estivessem

informadas de que tal iria acontecer. Com efeito, na sessão extraordinária da

Assembleia de Freguesia que teve lugar em 10 de Março de 2020, a Sra.

Presidente desta Junta de Freguesia procedeu à leitura em voz alta da Deliberação

n.e LO/2020, de 03/03/2020, da qual constava claramente que esta Junta de

Freguesia iria proceder "ao abate controlado de choupos" e "à plontoçõo de

órvores adequadas ao Parque", tendo sido prestados todos os esclarecimentos

solicitados e afirmado cabalmente que o primeiro passo a dar naquele momento
seria o corte dos choupos.
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16. Quanto ao futuro do Parque Temático da Lagoa, cabe informar que esta Junta de

Freguesia solicitou à Câmara Municipal de Leiria auxílio na elaboração de um
projecto de especialidade de arquitectura paisagista, tendo aguardado vários

meses pelo mesmo. Não tendo obtido o auxílio solicitado, esta Junta de Freguesia

contratou a feitura do mesmo à PROSPECTUS - Unipessoal, Lda., na pessoa do Sr.

Hugo Alves, Arquitecto Paisagista.

L7.De acordo com o plano de requalificação, toda a vegetação existente será mantida,
criando-se uma "estruturo verde dotada de maior biodiversidade, constituída
sobretudo por espécies autóctones, dÍminuindo ossim o vulnerobÍlidode a
fenómenos semelhontes oo que terá ocorrido". Para além da adição de mais

espécies iguais a algumas das existentes, as novas espécies serão: bordo-negundo,
castanheiro-da-índia, faia, ulmeiro, carvalho-cerquinho, carvalho-negral, azinheira,

choupo-branco, salgueiro-branco, lodão-bastardo, bem como a plantação de

sebes arbustivas de medronheiro, loureiro, pilriteiro, folhado, nério e hortência.

L8. Consta ainda do aludido plano que:

"Todos os espaços intervencionodos serão hidrossemeodos com prodo permonente,

criando umo superfícíe adequoda ù realÍzøcão de eventos, sem rega outomótica,
com boixos custos de monutencão, onulondo o vulnerobílidode do solo o
fenómenos de erosão. (...)

Com o intuito de gorantir melhores condições de utilizoção do porque por parte

dos utentes, será ínstolado um sistemø de qeodrenos de modo o dÍminuÍr a
humidade excessivo aue ocorre à do solo e que resulto num lomøçol

øpós umo utilízøção mais intensa.
Uma vez que o nova vegetaçõo demorará alguns onos até otingir o porte adulto
desejado, propõe-se o instolocão de estruturos de sombreomento em telo tensø,

distribuídas em coordenøção com as áruores pløntadøs e localizodøs
estrateaÍcamente em concordâncio com os eventos desenvolvidos no pdrque.

Deste modo sõo asseguradas melhores condições de conforto climótico."

19. Pelo exposto, não subsistem quaisquer dúvidas quanto ao facto desta Junta de

Freguesia ter actuado sempre de acordo com as recomendações e orientações
propostas pela Câmara Municipal de Leiria, tal como havia referido em

Comunicado anterior, sendo no mínimo lamentáveis, quer a comunicação
publicada pela Câmara Municipal de Leiria na página do respectivo Município na

rede social "Foceboo(', em L2/O5/202O, quer as declarações do Sr. Presidente da

Câmara Municipal de Leiria, Dr. Gonçalo Lopes, em I5/O5/202O, em sede de

reunião do Executivo.

20. Esta Junta de Freguesia reitera que actuou sempre no interesse dos habitantes da

União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa, colocando como
prioridade máxima a salvaguarda da integridade física das pessoas. O abate de

cerca de metade dos choupos foi uma decisão difícil de tomar, mas a única capaz
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de garantir a segurança dos utilizadores do Parque Temático da Lagoa, evitando

uma potencial tragédia que ceifaria vidas e deixaria para sempre uma mancha

indelével, e de possibilitar a sua reflorestação de forma sustentável, para que

possa rapidamente voltar a ser um parque de referência para todo o concelho de

Leiria.

18 de Maio de 2020

A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa,

Eulália Crespo
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