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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Pinheiro das Areias é um pinheiro manso localizado na freguesia de Vale de Santarém,

concelho de Santarém. Tem cerca de 300 anos e é considerado o maior em Portugal, com um

perímetro de 8 metros. Árvore monumental, classificada de interesse público, era um dos

marcos da vila, figurando, inclusivamente, no brasão da freguesia.

Em 2016, na sequência de intempérie, caiu um grande ramo. A 13 de Agosto de 2022, caiu o

enorme ramo que mantinha, tal era a sua envergadura e peso.

Já em 2012, por unanimidade, foi aprovada moção na Assembleia de Freguesia do Vale de

Santarém para proteção da frondosa árvore, com voto favorável da CDU. Nos programas

eleitorais das eleições autárquicas de 2017 e 2021, a CDU continuou a colocar o Pinheiro das

Areias na agenda política, afirmando em sessões da Assembleia de Freguesia que a Câmara

executasse com brevidade, em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das

Florestas (ICNF), a construção do muro de suporte de areias e fixação de raízes do pinheiro.

O que é certo é que nada avançou, apesar das várias propostas e intervenções! E, com isso, o

Pinheiro das Areias caiu! E, com ele, parte da identidade da freguesia, dos vale-santarenos e do

País.

O Partido Comunista Português lamenta que nada tenha sido feito para impedir a queda o

Pinheiro das Areias no Vale de Santarém e que se tenham ignorado as propostas do Partido

nesse sentido.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.o da Constituição e da alínea d) do artigo

4.o do Regimento da Assembleia da República, perguntamos ao Governo, através do Ministério

da Agricultura e da Alimentação,

Se será feita avaliação, pelo ICNF ou outro órgão competente, da viabilidade daquilo que1.



resta do Pinheiro das Areias, para averiguar se a árvore poderá ser salva?

Caso a árvore tenha viabilidade, para quando está prevista alguma intervenção de suporte de

areias e fixação de raízes do pinheiro?

2.

Palácio de São Bento, 5 de setembro de 2022

Deputado(a)s

JOÃO DIAS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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