
MOÇÃO 
 
 

As palmeiras do Jardim Avelar Brotero estão a morrer! 
É preciso intervir para as salvar! 

 

 

A praga do escaravelho vermelho está a contaminar as pal-
meiras do Jardim do Alto de Santo Amaro e duas já têm a 
coroa das folhas completamente mortas e uma terceira para 
lá caminha a passos largos. 
O escaravelho vermelho alimenta-se do interior das palmei-
ras, secando-as e provocando a sua morte. Dizem os espe-
cialistas que as palmeiras afetadas não podem ser recupera-
das mas devem ser rapidamente retiradas e cortadas para 
não permitir a continuidade do inseto. Note-se que o inseto 
pode percorrer áreas entre os quatro e cinco quilómetros em 
pouco tempo, contribuindo para a rápida contaminação da 
zona envolvente.  

Por isso, é muito provável que não existindo qualquer inter-
venção até à próxima Primavera, todas as palmeiras estejam 
mortas. Estas palmeiras são também lugar de pernoita das 
aves das redondezas. 
Lamentavelmente,  o jardim do Alto de S Amaro  foi votado ao 
abandono, em particular  neste ultimo ano,  com imensas 
espécies a morrer e a serem substituídas por vezes por 
outras inadequadas ao local. 
 
Assim, dada a gravidade da situação, a Assembleia de Fre-
guesia de Alcântara reunida em 29 de Abril de 2013, delibera:  

 

1. Solicitar à CML a urgente intervenção técnica que possa  
salvar o que for  ainda possível de salvar; 
 

2. Solicitar a reposição das palmeiras,  nos casos em que 
foram ou venham a ter  que ser  cortadas; 
 

3.  Solicitar ainda à   CML que  cumpra  o compromisso  
anunciado e já assumido várias vezes,   de proceder a uma 
intervenção global neste Jardim, criando  as condições 
necessárias e adequadas para devolver a todos os morado-

res o  prazer de passear e de frequentar em  segurança  este 
jardim  

 

4. Recomendar à Junta de Freguesia todo o empenho no 

acompanhamento deste processo junto da CML; 

5. Esta moção deve ser enviada ao Sr Presidente da CML e dela ser dada conheci-

mento à população de Alcântara. 

Vitor Sarmento 


