
E SE FOSSEMOS NÓS A ESCOLHER AS ÁRVORES DA NOSSA PRACETA? 
 
A Parceria Local de Telheiras está a promover uma votação para escolha de duas árvores a plantar no canteiro 
central da Praceta Prof. José Conde, com o objectivo de compensar o “vazio” deixado pela remoção das palmeiras. 
 

Face à dimensão do canteiro e tendo em conta que já possui uma árvore grande, é adequada a plantação de 
apenas duas novas árvores, garantindo-se assim espaço suficiente para o bom crescimento das plantas. A 
selecção do tipo de árvore e respectiva localização teve em consideração os seguintes critérios: 
 

 Porte (dimensão) e forma pretendidos; 

 Necessidades de sombra e/ou luminosidade na praceta ao longo do ano; 

 Velocidade de crescimento das plantas; 

 Adaptação às condições bioclimáticas do local, nomeadamente ao calor e escassez de água no verão; 
 

No verso desta folha apresentam-se 6 hipóteses de conjuntos de duas árvores com as seguintes características: 

 Uma árvore com copa larga e folha persistente (com folhas durante o inverno), para proporcionar sombra 
aos bancos de jardim existentes e manter a imagem de “verde” ao longo de todo o ano. As outras árvores de 
maior dimensão existentes na praceta são de folha caduca (no inverno não têm folhas). 

 Uma árvore pequena (ou um arbusto de grande porte), para equilibrar os volumes da vegetação no canteiro. 

 Pelo menos uma das árvores será autóctone (cresce espontaneamente na região mediterrânica), 
demonstrando o seu interesse ornamental em meio urbano. 

 

Pretende-se a seguinte composição final no canteiro: 1 alta (existente) + 1 larga (proposta) + 1 pequena (proposta). 

 

Participe na Escolha! 
Vote na combinação da sua preferência! A Parceria Local de Telheiras fará a contagem dos votos e a Junta de 
Freguesia do Lumiar plantará o conjunto de duas árvores mais votado. 
 

Entregue o 'Boletim de Voto' da página seguinte, até ao dia 1 de Novembro, na recepção (ou na caixa do correio) 
do Centro Comunitário de Telheiras, na Rua Mário Chicó, nº3. Se preferir, pode votar através da Plataforma Viver 
Telheiras (www.vivertelheiras.pt/vote-nas-arvores-que-quer-ver-na-praceta-jose-conde). 
 

Quer saber mais sobre as opções a votação? Compareça numas das breves Sessões de Esclarecimento, no 
Centro Comunitário de Telheiras: 

- Dia 28 de outubro (quarta-feira), às 11:00h; 
- Dia 30 de outubro (sexta-feira), às 21:00h. 

ATENÇÃO, VOTE APENAS NUM CONJUNTO DE ÁRVORES!  

https://www.google.com/url?q=http://www.vivertelheiras.pt/vote-nas-arvores-que-quer-ver-na-praceta-jose-conde&sa=D&usg=AFQjCNE7gGrhH9YZZdAoYoAPlZ3Ufi73eg


ÁRVORES DE COPA LARGA  ÁRVORES PEQUENAS VOTE AQUI 

 
Pinheiro-manso (Pinus pinea) 

Autóctone, folha persistente 

+ 

 
Cerejeira-brava (Prunus avium) 

Autóctone, folha caduca 

Conjunto 1 

 

+ 

 
Medronheiro (Arbutus unedo) 

Autóctone, folha persistente 

Conjunto 2 

 

+ 

 
Ácer-do-Japão (Acer palmatum) 

Não autóctone, folha caduca 

Conjunto 3 

 

 
Pimenteira-bastarda (Schinus molle) 

Não autóctone, folha persistente 

+ 

  
Cerejeira-brava (Prunus avium) 

Autóctone, folha caduca 

Conjunto 4 

 

+ 

 
Medronheiro (Arbutus unedo) 

Autóctone, folha persistente 

Conjunto 5 

 

+ 

 
Zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris) 

Autóctone, folha persistente 

Conjunto 6 

 


