
Autocarro turístico transportava 23 passageiros quando embateu na arvore
w

Arvore com mais
de 60 anos cortada
depois de embate
de autocarro

O acidente parou o trânsito numa das zonas mais movimentadas
da capital. "O plátano é uma árvore um bocadinho complicada
como arruamento porque exige poda regular", diz arquiteta
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Ontem, um autocarro turístico
chocou com uma árvore na Ave-

nida da Liberdade, em Lisboa,

provocando 12 feridos ligeiros,
dois dos quais ficaram encarce-
rados dentro do autocarro, ten-
do de ser retirados pelos Bom-
beiros Sapadores.

Fonte do INEM disse ao i que
quatro dos feridos "recusaram

transporte à unidade hospita-
lar, enquanto oito foram trans-

portados para o Hospital de
São José".

Por motivos de segurança,
depois do acidente, a árvore foi

cortada.

reações A Carris, entidade res-

ponsável peio autocarro, reagiu
esta terça-feirá ao acidente num
comunicado. "Não houve despis-
te do condutor, a viatura estava
alinhada com o eixo da via, mas
a Carristur vai instaurar imedia-

tamente um inquérito para apu-
rar as causas do acidente".

Na mesma nota, a Carristur
confirma que irá assumir "des-

de já todas as responsabilida-
des legais que lhe sejam reme-
tidas e lamenta o sucedido".

O vereador dg Ambiente e

Estrutura Verde da CML, José

Sá Fernandes, disse à Lusa que
"aparentemente, a responsabi-
lidade foi de haver um encosto
demasiado à berma. O autocar-
ro embateu numa árvore que
estava de boa saúde".

Questionado sobre a inclina-
ção das árvores na avenida, o

vereador afirmou que o gabi-
nete não recebeu qualquer
reclamação. "Não temos qual-
quer reclamação. As árvores
estão bem mantidas, são sau-
dáveis. Não se trata de uma
questão de poda, é uma ques-
tão de tronco."

O i procurou reações junto da

Quercus. O presidente, João
Branco, disse não ter dados sufi-

cientes para avaliar se o corte
foi a melhor decisão, mas acre-
dita que, depois do embate, a
árvore possa ter sofrido "danos
estruturais". Ainda assim, o res-

ponsável fala em manutenção:
"Se calhar, bastava terem cor-
tado os ramos" como forma de

prevenção, antes do acidente.

UM POUCO DE HISTÓRIA Sônia
Talhe Azambuja, professora de

Arquitetura Paisagista do Insti-
tuto Superior de Agronomia da
Universidade de Lisboa (ISA-UL),
explica ao i que a árvore envol-
vida no incidente é um plátano.
"A casca é inconfundível", diz.

Quanto à idade, tem provavel-
mente "entre 60 e 80 ou 100
anos". No local onde é hoje a
avenida era no séc. xvni o Pas-

seio Público - o primeiro jardim
público português, mandado
construir pelo marquês de Pom-
bal em 1764. Com a abertura da

avenida, em 1879, o Passeio Públi-

co foi destruído. Em 1955, os

arquitetos paisagistas Gonçalo
Ribeiro Telles e Francisco Cal-
deira Cabral assinaram uma
remodelação na qual foram plan-

Carris vai abrir um
inquérito para

apurar as causas
do acidente e

lamenta o sucedido

Quercus defende
importância da

manutenção das
árvores como meio

de prevenção

tadas novas espécies. "Em 1955
houve plantações, e até depois
disso, regularmente. Tive aces-

so a um levantamento que a
câmara fez nessa altura e havia
muito menos plátanos, à volta
de 170. Por isso, poderá ter sido

[plantado] nessa altura. Antes
disso não acredito, porque teria
um porte maior."

Segundo a professora, na Ave-
nida da Liberdade - com uma
área de 1,2 hectares - existem

hoje 1112 árvores e 26 espécies,
entre elas 507 Platanus x hispâ-
nica e 18 Platanus orientalis,
segundo números de levanta-
mento feito em 2014, no âmbi-
to de um projeto dedicado aos

jardins de Lisboa.
A arquiteta assinala ainda que

o plátano exige uma atenção
especial. "É uma árvore que tem
imensa força. Como arruamen-
to é um bocadinho complicada
porque tem de haver uma poda
regular", explica. Não tem infor-

mação suficiente sobre a árvo-

re em questão, mas diz que pode
estar em causa o estado fitossa-
nitário do exemplar. "Ou seja, a
árvore podia estar doente. Pare-
ce-me um pouco tombada pela
imagem que vi, podia até estar
a ficar podre por dentro e não

se notar, não ser visível". Sônia
Talhe Azambuja esclarece que
cabe à câmara, a quem perten-
ce a tutela, fazer exames regu-
lares. E garante: "A câmara faz
essa manutenção."
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