Intervenção de Encerramento Debate Temático sobre o Parque
Florestal de Monsanto, na Assembleia Municipal de Lisboa de 14 de
Fevereiro de 2017
Para Os Verdes o debate sobre o Parque Florestal de Monsanto foi mais uma
etapa na nossa intervenção em defesa de Monsanto, que não se esgota aqui porque
continuaremos a defender intransigentemente este Parque.
É também nesse sentido que propomos a criação da Área Protegida de
Monsanto, porque é preciso fazer mais por este parque e é necessário proteger um
espaço sobre o qual a falta de sensatez poderá levar à sua destruição.
Têm-se somado ao longo dos anos os atentados a este Parque. Podemos dar o
exemplo do Campo de Tiro a Chumbo, a sub-estação da REN, a tentativa de concessão
a privados de viveiros e de um conjunto de outros espaços. Até a Feira Popular e um
hipódromo foram equacionados ir para Monsanto!
É preciso garantir que este espaço está ao serviço dos cidadãos e que não é
um espaço que possa ser vendido a retalho por um executivo que, transitoriamente,
detém os destinos da cidade.
Reafirmamos, por isso, que o Parque Florestal de Monsanto é um privilégio
para a cidade e para a Área Metropolitana de Lisboa e nunca poderá ser uma fonte de
negócio. Esta é uma ideia que Os Verdes recusam firmemente.
Queremos também dizer que Os Verdes não diabolizam todas as propostas
para Monsanto. Concordamos com a reabilitação dos espaços, mas não com a
privatização que a Câmara Municipal de Lisboa quer fazer.
Queremos ainda salientar que as recomendações agora apresentadas, já foram
apresentadas pelos Verdes nesta Assembleia Municipal, foram aprovadas mas faltava
o essencial, que era concretizá-las. Esperemos que sejam agora concretizadas e até já
é tarde.
Deixamos ainda uma nota pois consideramos que é imprescindível que a
CML ouça e tenha em consideração as opiniões dos cidadãos e das organizações, que
se têm mostrado disponíveis para tal, e é inaceitável que a CML avance com
projectos de costas voltadas para os cidadãos.
Para terminar, dizer ainda que lamentamos que o Sr. Vereador se dirija a esta
Assembleia Municipal com um discurso onde parece que está tudo bem em
Monsanto, que está tudo feito, mas não é bem assim e o Sr. Vereador sabe bem que
não é assim.
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