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Moradores e políticos
manifestaram-se contra
venda de dois jardins
municipais na Prelada
Por Andreia Magalhães

Moradores preparam providência cautelar.
PS, CDU e BE respondem com iniciativas
políticas

Dezenas de moradores na Prelada, Porto, manifestaram-se ontem contra a venda e
destruição dos jardins contíguos aos prédios da Rua Professor Carlos Lima. Os jardins
pertenciam à Câmara do Porto e eram tratados, há 17 anos, pelos condomínios dos
prédios, mas foram vendidos pela autarquia a um privado, que já abateu cerca de 20
árvores. No lugar dos jardins irá nascer o parque de estacionamento de um futuro
supermercado Pingo Doce.

"É revoltante e é um crime." Foi desta forma que o porta-voz da Comissão de Amigos
dos Jardins da Nova Prelada, Pedro Peres, se referiu à destruição dos jardins. Os
moradores querem entregar uma providência cautelar para tentar impedir a
transformação dos jardins em estacionamento.

Ente os manifestantes estiveram membros dos partidos de oposição à maioria
PSD/CDS que lidera a Câmara do Porto: PS, CDU e Bloco de Esquerda (BE). O líder da
concelhia do PS, Manuel Pizarro, considerou o abate de árvores "um crime ambiental,
contra os moradores e contra a cidade", classificando esta acção como um "atentado à
qualidade de vida", que descredibiliza a autarquia. Pizarro quer "acreditar" que o
presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, "não sabia de nada disto". "Quero crer que foi
enganado e que quando tomar conhecimento da situação fará o que exigimos e com
que tudo isto seja revisto." O PS considera este processo "opaco" e irá pedir todas as
informações relativas ao mesmo, amanhã, na reunião da câmara.

Para o BE, é "intolerável" a conduta da câmara, ao "esconder dos residentes todo o
processo". O deputado municipal José Castro considera a decisão da autarquia
"escandalosa" e chegou mesmo a acusar Rui Rio de "favorecer promotores imobiliários
à custa do património que pertence à cidade". "É mais um roubo à cidade do Porto",
acrescentou.

Por seu turno, a CDU anunciou que irá requerer hoje uma Assembleia de Freguesia de
Ramalde extraordinária para discutir este processo. Já o deputado municipal da CDU
Pedro Carvalho afirmou que irá apresentar uma proposta de recomendação para que a
câmara identifique todas as áreas verdes de domínio municipal, a fim de "que situações
como esta não se repitam".

Blogue sobre este artigo
Se comentar este artigo no seu blogue, o link aparecerá aqui.

Efectue o ping do seu blogue no Twingly para nós o encontrarmos.

+ LIDAS + COMENTADAS + ENVIADAS + VOTADAS

O seu Jornal do dia é lhe oferecido por:
PUB

 

Destaque Renato Seabra, um rapaz normal, bom aluno e
desportista, que gosta de ver novelas acompanhado pelas
irmãs

Destaque "O mais famoso depois de Vera Lagoa"
Portugal Alegre irritado com ausência da elite do PS,
Cavaco rodeado de notáveis do PSD e CDS
Destaque Cronista falou com a Pública horas antes de
morrer
Destaque Portugal vai ter de pagar mais para garantir a
alimentação
Portugal Morreu Vítor Alves, o capitão "diplomata" do 25 de
Abril

Destaque O cronista foi assassinado na cidade da sua vida
Portugal Licenciados pré-Bolonha vão poder ter o grau de
mestre
Mundo Ataque a congressista acende debate sobre o ódio
na política
Desporto Jorge Jesus pediu, Saviola, Gaitán e Cardozo
fizeram acontecer

PUB: 

Futebol Internacional Mourinho no topo do mundo como um
"orgulhoso português"
Economia Bandeira usa no BPN os mesmos directores que
Oliveira e Costa
Sociedade Renato Seabra terá confessado homicídio de
Carlos Castro
Mundo Criança que nasceu no 11 de Setembro foi morta no
tiroteio no Arizona
Economia Crédito malparado nas famílias atinge valor mais
alto desde 1998

 
PUB

10 de Janeiro de 2011

ÍPSILON | GUIA DO LAZER | CINECARTAZ | INIMIGO PÚBLICO | PESO E MEDIDA | SIGA-NOS: Pesquisa  ok

JORNAL DO DIA | PDF | VÍDEOS | MULTIMÉDIA | INFOGRAFIAS | BLOGUES | DOSSIERS | METEO|INICIATIVAS|CLASSIFICADOS|CONTACTOS|ASSINATURAS|LOJA|

Parlamento Transparente | Logos Público | 15 Anos de Público Online | Conto Público | 20 anos/20 histórias | Comunidades | Consultório de Justiça |

Cartão Crédito Barclaycard, com linha de crédito até 6.000?!

Carlos Castro
1945-2011
“O mais famoso
depois de Vera
Lagoa”

As figuras de
2011
Cinema, música,
teatro, dança, livros,
exposições. As
escolhas do Ípsilon.

Fotogaleria
O futuro do maior
país africano

MUNDO POLÍTICA ECONOMIA DESPORTO SOCIEDADE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS ECOSFERA CULTURA LOCAL MEDIA TECNOLOGIA MAIS

Segunda-Feira 10/01/2011
Voltar a publico.pt

PESQUISA

OK

Votar | Resultados 0 Votos Notícia 4 de 8  

Imprimir Comentar EnviarPartilhar

Corrigir Provedor do Leitor Feedback Estatísticas Partilhar esta notícia

EDIÇÃO IMPRESSA

NOTÍCIAS EM DESTAQUE NO PUBLICO.PT

Público - Moradores e políticos manifestaram-se contra venda... http://jornal.publico.pt/noticia/10-01-2011/moradores-e-politi...

1 of 2 1/10/11 9:36 PM



Jardineiros em oeiras
Construção,manutenção,reabilitação de
Jardins e Sistemas de Rega
jardinslimaoliveira.com Câmara Municipal
Precisa de serviços da Câmara? Estamos à sua
disposição!
pai.pt/municipiodeceloricodebasto Oferta da
1ª Mensalidade Adira ao MEO, oferta 1ª
Mensalidade + Filmes, Jogos e Música Grátis!
www.meo.pt Classificados Grátis Insira os
seus anúncios sem custo Compre e venda em
todo o Portugal www.custojusto.pt

Comentar critérios para publicação de comentários dos leitores

Nome

Localidade, País  Anónimo ENVIAR
Email

Comentários

Este comentário tem 0 respostas Responder a este comentário Denunciar este comentário

Mafalda Ferreira , Gaia. 10.01.2011 14:26

Cidade sem jardins é uma cidade pobre.
Eu sou de Gaia mas estou solidária. Os espaços verdes deviam ser perservados e destruílos é um atentado ambiental mas também à cidade que cada vez mais vê os seus
jardins e canteiros cobertos de cimento (por exemplo, a Avenida dos Aliados que tinha uns canteiros tão bonitos...). Percebo que agora o terreno irá render mais
dinheiro, mas a longo prazo vai tornar a cidade mais pobre: não há lugares de convívio para as pessoas apreciarem uma tarde de sol ou onde os turistas possam apreciar
um bocadinho de sombra quando nos visitam. Uma cidade cheia de jardins não é sinal de pouco desenvolvimento, muito pelo contrário! Basta visitar as grandes cidades
de outros países ou mesmo as nossas cidades do interior. Acho triste toda esta situação e espero que realmente avancem com isto para tribunal. Força!
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