
Apoie a luta por um ambiente melhor. Faça-se sócio.

Denúncias <quercus.denunciasporto@gmail.com> 7 February 2011 23:57
To: anti-arboricida <anti-arboricida@googlegroups.com>

Teresas,

Alguma sugestão neste caso?

Os Carvalhos não tem nenhum tipo de protecção especial, pois não?

É possível construir num parque? suponho que seja um parque público...

Temos que enviar um mail à CM de Gaia, certo?

Abraço e obrigado,
Zé Pedro
[Quoted text hidden]

8 February 2011 08:27
To: Denúncias <quercus.denunciasporto@gmail.com>

Do parque Biológico ainda não chegou nenhuma resposta, no local assisti, como disse ao abate deste
carvalho, muito rápido pois o trabalhador tinha sido recolhido pelo colega no buggy do parque (faltavam
20 minutos para as 12 horas). De manha quando passei pela rua Raimundo de Carvalho o terreno estava
terraplanado e no muro estavam duas placas com o nome da construtora (não me recordo do nome pois
não sabia o que se iria passar. Julgo que não tinha alvará (mas não tenho a certeza- até porque hoje a
situação pode ser muito diferente e eles podem estar preparados para o que aí vem se agiram
ilegalmente.Enviei este mail também para a sua revista publicada todas as estações a exigir a publicação
deste abate em terreno criado para salvaguardar a biodiversidade e para usufruto da população!!!!!!!!

Entrei no parque e no fundo junto ao parque infantil (ver mapa google earth) estava um retro escavadora 
a abrir buracos que mais tarde iriam colocar grandes estacas de madeira.  Pelo que vi parece que vou
encolher o parque mas cito aqui um comentário de Paulo Araújo do blog Dias com Arvores depoi de um
mail que lhe enviei sobre o sucedido:

"Lembro-me de ler há tempos que para esse terreno junto ao Parque da Lavandeira a Câmara de Gaia
previa a construção de uma escola. O anúncio levantou protestos mas depois o assunto esmoreceu.
Talvez a Câmara tenha concluído que em vez de anunciar mais vale fazer as coisas à socapa. Eu nem
achava que a coisa fosse especialmente grave: o terreno não tinha árvores, e afinal um parque urbano
não é exactamente o mesmo que um bosque no meio da serra. Nunca pensei que fossem derrubar as
árvores em volta do terreno. E logo carvalhos!"

Pela linha que eles estão a vedar irão certamente abater (se já não o fizeram ontem de tarde!) mais
carvalhos.
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Atentado por atentado, também presenciei outro igualmente grave (ou talvez ainda mais grave) em Alheira
de Baixo, Avintes, num local onde fomos procurar o Narcissus cyclamineus. (Não vimos a planta, e
provavelmente ela já lá não existe, pois as margens do Febros estão invadidas por silvas.) De uma
semana para a outra alguém cortou dezenas de salgueiros e amieiros junto ao rio. Avisei o Parque
Biológico - espero que pelo menos salvem as árvores que ainda não foram cortadas. Estão aqui fotos:
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Jose Pedro Pinto <josepfpinto@gmail.com> 12 February 2011 14:13
To: anti-arboricida <anti-arboricida@googlegroups.com>

Teresas,

Já revimos este caso?

Os Carvalhos não tem nenhum tipo de protecção especial, pois não?

É possível construir num parque? suponho que seja um parque público...

Temos que enviar um mail à CM de Gaia, certo?

Quanto às fotos, elas não foram conclusivas.... (não dá para retirar nenhum parecer favorável ou contra
os abates... - no caso de alegarem doença)

Temos tb que responder ao interessado.

Abraço,
Zé Pedro
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