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AVEIRO

Câmara abate árvores
em espaços públicos
Operação Exemplares são consideradas perigosas ou encontram-se
a danificar passeios e arruamentos do concelho
STREET VIEW

Rui Cunha
A Câmara de Aveiro anunciou
o abate de 80 árvores em vários
espaços públicos do concelho,
por representarem perigo ou
estarem a danificar passeios e
arruamentos. A autarquia garante que os exemplares em
questão serão substituídos por
espécies mais adequadas.
O corte vai decorrer até ao final deste mês e abrange árvores
que se encontram em jardins e
passeios, espaços exteriores de
escolas e no cemitério de Esgueira (ver caixa), esclareceu a
edilidade.
“Considerando a perigosidade de algumas árvores existentes no município, quer pelo
seu estado de conservação,
quer pelo dano causado a passeios e arruamentos, a Câmara
de Aveiro desenvolveu um procedimento de hasta pública
para a alienação de material lenhoso (que resultará de aproximadamente 80 exemplares),
e está a executar até ao final
deste mês de Julho a operação
de remoção”, refere a autarquia

Árvores vão ser abatidas na Rua de Calouste Gulbenkian

Onde vão decorrer os trabalhos
Segundo informações prestadas esta semana pela Câmara, os trabalhos de abate
de árvores perigosas ou que
estão a danificar passeios e
arruamentos decorrem na
Rua Ferreira de Castro, Rua
Infante D. Henrique e Rua
Calouste Gulbenkian, no
Bairro do Griné, na Escola

do Bonsucesso, no jardimde-infância das Quintãs, no
jardim-de-infância de Eixo,
na Escola de Azurva, na Escola da Taboeira e na Escola
das Cardadeiras. A operação irá incidir igualmente
no Cemitério de Esgueira,
informa a autarquia aveirense. !

presidida por Ribau Esteves em
comunicado.
Várias intervenções
previstas
Segundo a Câmara de Aveiro,
esta é uma primeira operação
de um conjunto que vai acontecer no município nos próximos tempos. Actualmente, a
autarquia encontra-se a preparar um trabalho de substituição
de algumas das espécies, utilizando elementos arbustivos
mais adequados aos locais.
De acordo com a Câmara,
nos locais onde é feito o abate
das árvores estão a ser realizados pequenas intervenções de
correcção de passeios, “melhorando o ambiente urbano e potenciando a fruição do espaço
pelos cidadãos”. !

Nos locais onde
é feito o abate das
árvores estão a ser
realizadas pequenas
intervenções de
correcção de passeios

Inclu-Ria abre
programa de
tempos-livre
A Inclu-Ria - Associação de
Apoio Humanitário e Desenvolvimento Comunitário tem
inscrições abertas para o seu
programa de tempos livres,
para crianças dos três aos dez
anos.
Segundo informa aquela associação este é um programa
articulado, de modo a que as
crianças possam ocupar os
seus tempos livres, em período
de férias, com actividades diversificadas”.
Estas actividades, “de carácter cultural, recreativo e de
ocupação de tempos livres”,
vão, segundo esclarece a associação, decorrer aos sábados,
até ao dia 27 do presente mês,
na sede da associação, na Travessa Fernandes Tomás, em
Esgueira.
As inscrições podem ser feitas através do e-mail: incluria@gmail.com ou dos contactos telefónicos: 96 3357284, ou
961322547. !

Colégio
Português com
100% de notas
positivas
D.R.

Depois dos alunos do Colégio
Português terem tido, no 2.º Ciclo, 90 por cento de positivas a
Português e a Matemática, nas
Provas Finais de Ciclo, e dos
alunos do 1.º Ciclo terem tido
94,4 por cento de positivas nas
mesmas provas, a instituição de
ensino privada volta, agora, a
ter motivos para festejar.
É que os alunos do 3.º Ciclo
saíram-se ainda melhor nos
Exames Nacionais de Português e Matemática, com 100
por cento de notas positivas. !

