
Patrocínio

Estacionamento "abate" jardim
A transformação de um jardim na cooperativa da
Prelada, no Porto, num parque de estacionamento e
num supermercado está a revoltar a população. As
árvores começaram a ser cortadas ontem e os
moradores estão decididos a avançar para tribunal.

Pedro Peres, 45 anos, nem queria acreditar quando
ontem, por volta das 7 da manhã, acordou com o
barulho de serras eléctricas a derrubar as árvores que
há mais de 20 anos tinham sido plantadas no jardim
da cooperativa da Prelada, no Porto.

De acordo com o morador, há 17 anos a Câmara
assinou um protocolo com a cooperativa, ficando
acordado que a autarquia disponibilizaria vegetação
para embelezar o jardim e a população ali residente
tomaria conta do "terreno municipal".

Desde esse acordo, Pedro Peres descreve que os
moradores investiram "mais de 50 mil euros" no jardim, tendo comprado um sistema de rega automática,
pago o ordenado a um jardineiro que regularmente fazia a manutenção do local, e comprado dez
palmeiras, plantadas ao lado de bétulas, choupos e plátanos. 

Para "surpresa" das 208 famílias que ali residem, o espaço foi vedado no "início de Dezembro" e só depois
de muitas denúncias - no  Gabinete do Munícipe por "ocupação da via pública" e na Junta de Ramalde - é
que os moradores ficaram a saber pelo presidente da Junta, Manuel Maio, que ali, rente ao acesso das
garagens de uma das torres, iria nascer um parque de estacionamento (com 143 lugares) e um
supermercado.

"É escandaloso o que aqui se passa!" solta, indignado, Pedro Peres, informando que "está a correr um
abaixo-assinado pelos  moradores com a intenção clara de interpor uma providência cautelar" contra a
operação. Os residentes preparam para domingo, às 11 horas, uma manifestação.

Contactada pelo JN, a Câmara do Porto confirmou que "em 2008 os terrenos foram vendidos a um
privado, com o objectivo de ali instalar estacionamento, espaços verdes e arruamentos, não conferindo
qualquer acréscimo de área bruta de construção ao prédio do requerente". Acrescentou que o construtor
fará o envasamento das palmeiras, que serão entregues à Autarquia. E que há autorização para abater
nove árvores, cujo transplante "não era viável". A Câmara referiu, ainda, que algumas espécies vão
manter-se e que serão plantados 21 novos exemplares. 
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Para mais detalhes consulte:
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&
content_id=1748668
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