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Quercus lamenta abate de árvores nos
jardins da Prelada por decisão da
Câmara do Porto
07 | 01 | 2011   18.00H

A Quercus/Porto criticou hoje a câmara local por ter decidido abater
árvores nos jardins da Prelada, no Porto, que foram vendidos pela
autarquia sem consultar os moradores.

DESTAK/LUSA | DESTAK@DESTAK.PT

“A devastação dos jardins foi iniciada no passado dia 04 de Janeiro de
2011, tendo já sido abatidas, segundo os moradores, 12 árvores, entre
as quais choupos, bétulas e um plátano”, refere o núcleo regional do
Porto da Associação Nacional de Conservação da Natureza, em
comunicado enviado à Lusa.

A Quercus diz lamentar “profundamente a decisão da Câmara do
Porto, essencialmente por 3 motivos: pelo abate das árvores,
terminando assim todos os serviços vitais que elas prestavam, pela
mudança de uso do solo e sua impermeabilização e pela passagem do
terreno a privados”.

“Mais uma vez se verifica que o automóvel tem prioridade sobre a
qualidade de vida do cidadão”, salientou a associação, lembrando que,
“aparentemente”, a população local não foi consultada.

A organização questionou ainda a “existência de um adequado
planeamento dos espaços verdes numa cidade já tão poluída, como é
o Porto”.

A Quercus lamentou também que “o efeito regulador destes espaços
verdes e destas árvores no ambiente urbano, a sua permeabilidade e
consequente regulação das águas da chuva, a sua capacidade para
absorver os impactes da circulação rodoviária e ainda o seu efeito
cénico e estético, não sejam contabilizados e tenham vindo a ser
sucessiva e levianamente eliminados”.

Na terça-feira, o vereador da CDU na Câmara do Porto considerou
“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”.

Rui Sá lembrou que, quando foi vereador do Ambiente da Câmara do
Porto (no primeiro mandato de Rui Rio), assinou com aqueles
moradores um protocolo no sentido de os “ajudar” a cuidar do espaço,
fixando o apoio da autarquia no fornecimento de adubos e água.

Os moradores estão a preparar para domingo, às 11:00, uma
manifestação “contra o abate das árvores e a transformação dos
jardins em parques de estacionamento”, acrescentou.
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PJ, é investigarem bem o que se anda a passar nessa câmara com o abate indiscriminado de árvores,
dizem que o pessoal aparece de um momento para o outro todo apetrechado com moto-serras e zás, lá vão
mais umas quantas árvores muitas vezes enormes e de troncos volumosos, cortadas rente ao solo. Muitos
cidadãos interrogam-se e até já houve quem visse os próprios polícias que fazem segurança a esses cortes
a confessarem que aquilo é muito estranho. Portanto, investigue-se, pois cada vez mais gente acha que ali
há marosca da grande.
HÁ ALI MAROSCA | 07.01.2011 | 21.19H

NÃO FOI NENHUM ABATE DE ÁRVORES, FOI CURA DE ALGUMAS QUE SÓ COM O ABATE DE
OUTRAS A CURA RESULTAVA, POIS TINHAM UM BICHO DE NOME DE «BÉCAS PURO E NOCIVO»
"BPN" OU ENTÃO É DAS QUE FORAM APANHADAS PELO TORNADO. TENHAM CALMA VÃO LÁ SER
PLANTADAS, ÁRVORES DAS PATACAS.
JOAQUIM ANTÓNIO RODRIGUES | 07.01.2011 | 18.50H
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Victor Jardins Construimos e fazemos a manutenção ao seu jardim.cascatas ,lagos,podas www.victorjardins.net
Jardineiros em Cascais Construção,manutenção,reabilitação de Jardins e Sistemas de Rega
Jardinslimaoliveira.com 175 Hotéis em Lisboa Reserve o seu Hotel em Lisboa. Melhores preços, sem custos
reserva Booking.com/lisboa-hoteis Multicalor Microgeração - Venda Energia Surpreenda-se com a nossa
campanha www.multicalor.pt
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