Árvores estão a ser analisadas

PINHAL NOVO

Estudo pode levar ao abate de mais palmeiras
Técnica do Instituto Superior
de Agronomia revelou aos
moradores, que "está a
ser feita uma avaliação
fitossanitária de risco de
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No entanto

não deixa

de revelar

que "os pareceres dos técnicos do
município desde o início desacon-

selharam este tipo de árvores e
têm estado atentos aos problemas
das palmeiras,
higiene-sanitários
que tiveram um surto grande de
pragas, que levaram ao seu desbaste no espaço público".
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para a necessidade de corte de mais algumas palmeiras.
"Assumimos que não havia mais
a apontar

abates, só em caso de última necessidade e que resultasse em perigo para a segurança dos munícipes
e estamos a aguardar resultado do
estudo", conclui Álvaro Amaro.

