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Porto: Vereador da CDU critica Câmara por vender jardim
público sem dar conhecimento a moradores

Porto, 04 jan (Lusa) -- O vereador da CDU na Câmara do Porto considerou hoje "inadmissível" que a autarquia
"tenha vendido" um jardim público na Urbanização Nova da Prelada sem dar conhecimento aos moradores que
cuidavam do espaço há 17 anos, "a expensas próprias".

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

17:38 Terça feira, 4 de Jan de 2011

Porto, 04 jan (Lusa) -- O vereador da CDU na Câmara do Porto considerou hoje "inadmissível" que a autarquia "tenha
vendido" um jardim público na Urbanização Nova da Prelada sem dar conhecimento aos moradores que cuidavam do
espaço há 17 anos, "a expensas próprias".

"Aquele é um espaço público que há cerca de duas décadas tem vindo a ser tratado pelos condóminos daquelas torres. É
inadmissível que a Câmara tenha vendido o terreno sem dar satisfação aos moradores que tratavam dele a expensas
próprias", criticou o vereador comunista Rui Sá, em declarações à Agência Lusa.

Pedro Peres, morador num dos edifícios da rua Professor Carlos Lima, os jardins adjacentes aos prédios foram vedados
no dia 23 de dezembro de 2010 e hoje começaram as operações de abate de árvores: durante a manhã foram abatidas
12, disse o residente à Lusa, classificando a operação de "crime ambiental".

BPI Expresso Imobiliário - Arrende o seu imóvel no maior site nacional de imobiliário.
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Não fique indiferente, faça a diferença 

AMbarroso (seguir utilizador), 2 pontos (Bem Escrito), 22:58 | Quinta feira, 6

Dia 05 de Janeiro de 2011.
O tractor irrompe derrubando árvores e destruindo a paisagem. Uma a uma, tílias, choupos, bétulas e plátanos, vão tombando
vitimadas pela ignorância, incompetência e pela falta de senso e de escrúpulos das autoridades públicas locais.
Com elas caiem por terra 17 anos de carinho, amor e respeito pela natureza que os cerca de meio milhar de cidadãos
dedicaram aquele espaço.
Com elas tombam as lições sobre ambiente e ecologia que estas famílias carinhosamente transmitiram à sua descendência.
A partir de agora as suas crianças poderão crescer e aprender que o asfalto vale mais que a natureza, que o dinheiro mais que
os valores, que a corrupção e o poder andam de mãos dadas e são muito superiores aos valores de cidadania que os seus pais
lhe ensinam.
Não foram só as árvores que tombaram foi também a queda do conceito de uma sociedade equilibrada e harmoniosa no habitar
e coabitar com respeito pela natureza.
Se ficarmos quietos, silenciosos, que sinal estamos a dar às gerações vindouras?
Estaremos a transmitir-lhes que o ambiente não é uma activo da humanidade que mereça ser protegido e valorizado.
É esta a sociedade que quer para si e para o seu filho?
São estes os valores que lhe quer transmitir?
Sabemos que não. Esperamos que não.
Temos a esperança que as razões sejam suficientes para no Domingo, dia 9 de Janeiro, às 11 horas podermos contar com a sua
presença Junto ao Jardim da Prelada: Não fique indiferente, faça a diferença
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