Areeiro
Recomendação CDS-PP
Arvoredo no Largo do Casal Vistoso

A recente requalificação do Largo do Casal Vistoso no âmbito do
protocolo de Delegação de Competências 396/2016, cujas obras
terminaram em meados de 2017, veio recuperar o espaço público de
um bairro com forte pressão automobilística tornando-o mais
prazenteiro para o cidadão e mais organizado para o automobilista.

Urge no entanto corrigir alguns aspectos do projecto que, uma vez
concluído e posto no terreno, se verificam desadequados tanto do
ponto de vista prático como do ponto de vista da segurança.

O projecto de requalificação do Largo do Casal Vistoso contemplou o
Largo com 12 jovens jacarandás que quando crescerem serão belas
árvores de grande porte. O jacarandá é conhecido pela sua flor roxa
característica que surge no final da primavera e início do verão
comum em muitos arruamentos na cidade. Pode atingir alturas de 15
metros e diâmetro de 20 metros.

No entanto, a colocação de algumas destas árvores coloca problemas
q u e s e r ã o e v i d e n t e s n o f u t u r o c o m o s e u c r e s c i m e n t o,
nomeadamente:

1) Três a quatro árvores eventualmente demasiado próximo à
fachada dos edifícios;
2) Ensombramento excessivo de um largo fechado por edifícios
altos, muito frio no inverno e já de si pouco luminoso.
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A proximidade às fachadas escurecerá as habitações e tornará
obrigatórias podas violentas que irão desequilibrar as árvores –
ninguém ficará satisfeito: os habitantes porque as casas ficam
escuras, os amantes das árvores porque as podas serão inevitáveis e
as próprias árvores porque serão privadas de um crescimento normal
e saudável.

O CDS-PP entende que as árvores constituem um elemento
fundamental e estruturante da cidade. São elemento de bem estar e
ligação com a natureza, fornecem sombra, oxigénio e são
importantes factores de regulação de temperatura. A implantação de
arvoredo requer respeito pela liberdade de desenvolvimento da
árvore consoante as características da espécie escolhida e
planeamento a longo prazo a fim de evitar conflitos com cidadãos ou
com aspectos funcionais da cidade como a circulação automóvel ou
ensombramento excessivo e proximidade de habitações.

!
1 - Jovem jacarandá plantado a pouca distância da varanda do edifício.
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!
2 – Dois Grandes Jacarandás plenamente desenvolvidos na Praça Pasteur,
um deles com pernadas a desenvolverem-se até aos 10 metros de
distância do tronco.

!
3 - Três jacarandás plantados junto à fachada na zona mais sombria do
Largo do Casal Vistoso.

Assim, vem a bancada do CDS-PP propor à Assembleia de Freguesia
do Areeiro que recomende ao Executivo da Junta de Freguesia que

peça à Câmara Municipal de Lisboa que:
1) Reveja a posição das árvores neste largo, preferencialmente
que se retirem e transplantem as 3 árvores que estão no
passeio junto às habitações e eventualmente uma quarta nas
mesmas condições;
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2) Feche as caldeiras;
3) Prepare com a Escola de Calceteiros da Câmara Municipal de
Lisboa um desenho para cada uma das caldeiras e coloque
calçada com desenho artístico a fim de valorizar a zona;
4) Reduza o número de árvores dos dois lotes ajardinados,
passando de 2 para 1 e 3 para 2 árvores respectivamente.

Lisboa, 18 de Junho de 2018

Pelo grupo do CDS-PP

_______________________
Maria Luísa de Aguiar Aldim
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