
Petição apela
à classificação
de 75 árvores
notáveis

Investigador sustenta que só em São Miguel,
há 75 árvores isoladas e sete conjuntos arbóreos

que merecem classificação

Em toda a Região, apenas 58 árvores estão classificadas, das quais apenas sete em São Miguel
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A listagem das árvores clas-
sificadas nos Açores inclui
apenas 58 exemplares, sendo

que 37 estão localizados no
Faial, 14 na Terceira e sete em
São Miguel.

Mas, de acordo com o levan-
tamento feito por Raimundo
Quintal, investigador do Cen-
tro de Estudos Geográficos da
Universidade de Lisboa, no
âmbito da exposição "Plantas
e Jardins : A paixão pela horti-
cultura ornamental na ilha de
São Miguel", só nesta ilha, há
75 árvores isoladas e sete con-
juntos arbóreos que merecem
classificação de interesse pú-
blico regional.

Tendo em conta a proposta
do especialista, doutorado em
Geografia Física pela Univer-
sidade de Lisboa, foi lançada
uma petição pública, onde se

propõe a classificação dos

exemplares identificados.
A petição, com data de 21 de

março deste ano, reuniu nos úl-
timos dias 195 assinaturas. Os

seus subscritores apelam à As-
sembleia Legislativa Regional
e ao Governo Regional dos Aço-
res "para que tome medidas no
sentido de garantir, no mais
curto período de tempo, a pro-
teção de todos os exemplares e

conjuntos arbóreos que pelo seu

porte, raridade ou história ca-
recem de cuidados redobrados

de conservação".
No texto, explica-se que,

"desde os primórdios do po-
voamento dos Açores, têm
sido introduzidas plantas com
os mais diversos fins, de que é

exemplo o seu uso na alimen-
tação, na medicina popular,
na tinturaria, na construção
civil e na ornamentação de ar-
ruamentos e jardins". E, "se é

verdade que algumas das es-

pécies introduzidas torna-
ram-se invasoras, não é me-
nos verdade que a grande
maioria enriqueceu o nosso
património e alterou indele-
velmente a paisagem das nos-
sas ilhas", refere o autor da pe-
tição.

Ainda de acordo com o au-
tor do texto peticionário, "pelo
seu porte, pela sua copa, pela
sua história ou singularidade,
há árvores que merecem ser
protegidas da incúria de al-
guns, o mesmo acontecendo
com certos conjuntos arbó-
reos que justificam a classi-
ficação de interesse público
regional", sustenta-se ainda.

A petição serve ainda para
alertar que "a legislação re-
gional está desatualizada", até

porque "a Lei n 253/2012, que
estabelece à escala nacional o

regime jurídico da classifica-
ção de interesse público, não
foi regulamentada na Região
Autónoma dos Açores". ?


