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Providência cautelar para impedir transformação de jardim em parque de
estacionamento
Por Pedro Rios
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Moradores protestaram junto ao jardim. Foto: Pedro
Rios

Os moradores da Rua Professor Carlos Lima, na Urbanização Nova da Prelada, no Porto, vão interpor esta semana uma
providência cautelar contra a venda a um privado de um jardim público para que, no seu lugar, se construa um parque de
estacionamento que vai servir uma futura superfície comercial, disse ao P24 Pedro Peres, porta-voz da Comissão de
Amigos dos Jardins da Nova Prelada.

“É um roubo, é revoltante e é um crime”, criticou Pedro Peres, este domingo, durante uma manifestação que juntou
dezenas de pessoas junto aos antigos jardins, transformados agora numa zona cheia de terra e lama, e membros do PS,
CDU e Bloco de Esquerda.

Na semana passada, foram abatidas várias árvores nos jardins, vedados “nos primeiros dias de Dezembro” – 9 nas contas
da autarquia, “mais de 20″ nas dos moradores.

Peres defende a tese do “roubo” lembrando que os jardins foram cedidos há 17 anos à Câmara do Porto pela cooperativa
Nova Ramalde para a criação e manutenção de “zonas ajardinadas”.

Os condomínios de dois prédios contíguos aos jardins assegurariam os cuidados com os jardins, enquanto a autarquia
forneceria novas árvores. Ao longo dos 17 anos, os moradores investiram cerca de 50 mil euros no jardim (foi instalado,
por exemplo, um sistema de rega automático).

“Operações terroristas”

O jardim é agora um espaço com terra e lama.

Presente no protesto, o líder da concelhia do Porto do PS, Manuel Pizarro, considerou o abate de árvores “um crime
ambiental e contra a cidade”, “um atentado à qualidade de vida”. “São operações terroristas de abate de árvores”,
reforçou.

“Quero acreditar que o senhor presidente da câmara não sabia nada disto e que, quando souber, tudo será revisto”, afirmou
Pizarro, que tem “dúvidas sobre se estarão a ser cumpridas as regras de impermeabilização”, dada a proximidade da
Ribeira da Granja.

O PS vai levar o caso à próxima reunião de câmara, terça-feira, e quer ter acesso a todos os detalhes do processo. Os
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socialistas criticam os contornos “opacos” do caso, tese reforçada pelo facto de o presidente da Junta de Ramalde também
o desconhecer até há poucos dias, segundo Alfredo Pontinha, membro da Assembleia de Freguesia.

Já a CDU quer saber que “outros espaços de utilidade pública” estão no domínio privado municipal, o que permite que
projectos como este não sejam alvo de apreciação nas reuniões de câmara e na Assembleia Municipal, revelou o deputado
municipal Pedro Carvalho.

O P24 solicitou há 4 dias a posição da Câmara do Porto sobre a polémica, mas ainda não obteve resposta.
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