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Acções em curso

  Barreiras no eixo N-S
  Ruído do Eixo Norte Sul
  Parque dos Príncipes
  Proposta de PDM em análise

Barreiras no eixo N-S |Topo|
  

O Eixo N-S foi inaugurado sem que fossem colocadas as tão reclamadas barreiras anti-ruido. Em Janeiro 2008, por insistência da Comissão pró barreiras, a Estradas de Portugal enviou oficio dizendo que
em breve iriam ser feitas as barreiras bem como colocado piso especial.

 

Ruído do Eixo Norte Sul |Topo|
  

É uma luta antiga que os moradores de Telheiras e áreas limítrofes travam com a CML e Estradas de Portugal.
 Desde que esta via irrompeu pelo bairro, atravessando a cidade, concebida e estruturada como uma auto-estrada, os piores receios viriam a concretizar-se, convertendo em inferno a vida dos muitos

moradores que habitam os prédios situados ao longo da mesma.
 Os protestos tiveram início ainda durante a construção, primeiro de forma espontânea e isolada por parte dos moradores e, desde há uns dois três anos a esta parte, de forma mais organizada. No caso de

Telheiras com o apoio da ART.
 Inúmeras cartas e abaixo-assinados têm sido encaminhados para a Câmara Municipal de Lisboa e Estradas de Portugal mas, até ao momento, as poucas respostas obtidas têm sido evasivas e sem o mínimo

sinal de compreensão objectiva pelos interesses dos moradores.
 Há ainda a registar diversos ofícios enviados pela Junta de Freguesia à CML, dirigidas designadamente às Direcções Municipais do Ambiente Urbano e Projectos e Obras em Janeiro de 2004, uma das quais

inclui uma carta de ruído que se transcreve na parte final deste texto e que faz igualmente referência ao Decreto-Lei n.º 292/2000 de 14 de Novembro (também designado por Regulamento Geral do
Ruído).

 A contestação tem vindo a subir de tom e de maneira mais sistemática desde as últimas eleições autárquicas, com a realização de acções de rua e reuniões específicas na sede da ART. Os últimos protestos,
na sequência de reunião havida em 18 de Outubro, consistiram no envio de faxes e e-mails em quantidade massiva ao Presidente da Estradas de Portugal. Os protestos irão continuar e aumentar de
pressão, consoante naturalmente a vontade e envolvimento dos moradores. Estão, inclusive, agendados protestos de maior magnitude cujos pormenores e estratégias de realização serão debatidos em
próxima reunião a convocar oportunamente.

 Vale a pena ainda referir a existência de uma carta do Instituto de Estradas de Portugal (IEP), recebida na sede da ART em meados de Junho de 2006, em resposta a um abaixo-assinado dos moradores de
Telheiras, e zonas do Parque dos Príncipes e Feira Nova. Nessa carta, assinada pelo vice-presidente, a Estradas de Portugal informa que o Eixo Norte Sul vai ser concessionado a uma empresa ainda não
designada, e cujo concurso estará concluído em 2007. Ainda nessa carta, a Estradas de Portugal admite a colocação de algumas barreiras acústicas, sem especificar onde, mas que, face a informações
cruzadas com a Junta de Freguesia do Lumiar, se depreende seja apenas na zona que está actualmente em construção (desde a Padre Cruz em diante ao longo do prolongamento).

 Concluindo, caros vizinhos de Telheiras que se sentem mais prejudicados pelo ruído: A luta é para continuar!
  

Protestem para o IEP pelo fax 212 951 997, 808 210 0000 ou ep@estradasdeportugal.pt
  

E estejam atentos às próximas convocatórias!
  

Rua / Avenida Local Nível de Ruído (dB)

Rua Prof. João Barreira Cruzamento com Av. Nações Unidas 67,3

Azinhaga dos Ulmeiros Feira Nova 67,6

Al. Linhas de Torres Centro saúde Lumiar 68,6

Estrada da Torre Terminal da Carris 70,0

Av. Santos e Castro Calvanas 70,6

Rua Prof. Francisco Gentil Tellepizza 71,8

Al. Linhas de Torres Viaduto Metro 72,0

Al. Linhas de Torres Antigo Quartel da EPAM 72,1

Al. Linhas de Torres Mouras 74,5

Al. Linhas de Torres Av. Mª Helena Vieira da Silva 75,9

Al. Linhas de Torres Hospital Pulido valente 75,9

Eixo Norte-Sul Eixo Norte-Sul 75,9

Av. Padre Cruz Rua André Gouveia 78,0

Av. Padre Cruz Av. Rainha D. Amélia 79,1

Fonte: Junta de Freguesia do Lumiar - 2004

Para mais informações ou contacto: mats@210353053.jazznet.pt

 

Parque dos Príncipes |Topo|
  

Gigantes de luxo com pés de barro!
  

Na reunião de 4 de Maio2005 com a Câmara, foi apresentado pela ART e um grupo de moradores do Parque dos Príncipes, um caderno dos arranjos e acabamentos necessários naquela urbanização:
passeios e estacionamentos por fazer, espaços verdes inexistentes, iluminação, sanitários para cães, barreiras sonoras ao longo do Eixo Norte-Sul, retirada dos postes provisórios de electricidade e
telefones.

 Esta densíssima urbanização, de apartamentos caros e com bons acabamentos, tem no entanto exteriores de fraca qualidade, pelo que requer um cuidado especial no pouco que ainda ali se poderá vir a
fazer. O único espaço lúdico-desportivo - um court de ténis - que muitos pensavam ser definitivo, foi substituído por mais um prédio... Donde que o mais importante que saíu desta reunião foi a informação
da Câmara sobre a construção duma escola ou dum equipamento social no baldio entre as ruas Moisés Amzalak e Luís Cunha Gonçalves e nunca mais um prédio! Foi também mostrado o projecto dum
parque infantil para a rua Mário Albuquerque, no valor de 140.000¤, mas para qualquer destes espaços não está prevista qualquer data de lançamento da obra. Por seu lado o Presidente da Junta de
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Freguesia do Lumiar, Nuno Roque, não prevê que a Junta possa realizar estas obras, o que significa que nada será feito. Contudo a Junta dispõe de mais de 500.000¤ no seu orçamento para este ano.
Entretanto circula entre os moradores desta zona um abaixo assinado para reforçar estas pretensões. Quem quiser colaborar ou assinar poderá contactar Anabela Poças (967 246 246), Luisa Ortega (936
130 506 ou 21 715 94 47) ou Sobreda Antunes (21 716 96 54).

  

O que falta arranjar no Parque dos Principes?

Iluminação publica na rua S. Bento Nenni e no impasse 4 à rua prof. Simões Raposo;
Parque Infantil (projecto feito, mas falta verba para a obra);
Arranjo de passeios e de estacionamentos na via publica;
Sanitários para cães (idênticos aos da Alameda Roentgen);
Barreiras contra o ruído ao longo do Eixo Norte-Sul.

 
 
Maio 2007

 

 

Proposta de PDM em análise |Topo|
  

A proposta de revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Lisboa foi entregue a 10 Novembro ao Executivo camarário pela vereadora do Urbanismo Gabriela Seara. De acordo com a autarquia, entre 16
/11e 21/12, serão realizadas sete sessões onde, além dos vereadores, estarão presentes os responsáveis pela revisão do documento. Na primeira reunião, "será feita uma apresentação geral do PDM -
estratégia e estudos - e na sessão seguinte será revelada a Planta de Qualificação do Espaço Urbano e a Planta das Unidades Operativas de Planeamento e Gestão que definem as zonas correspondentes de
cada uma das categorias de uso do solo". Nos restantes encontros, será dado a conhecer aos autarcas as Cartas do sistema ecológico municipal, sistema de vistas, património, transportes, a planta de
condicionantes e o Regulamento do Plano. Segundo a vereadora, a proposta de PDM estará disponível na Internet, sendo para o efeito criado um sítio web onde será possível visualizar ortofotomapas
referentes ao actual PDM e o previsto no futuro plano para determinada zona da cidade. Prevê-se que nesse sítio na Internet, os visitantes da página poderão deixar os seus comentários georeferenciados.
Depois de actualizada com todos os contributos fornecidos tanto pelos vereadores como pela população, a proposta de revisão deverá ser votada na última reunião pública de Janeiro, para depois ser
enviada à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e Vale do Tejo. Depois de aprovada por esta entidade, a proposta será submetida a consulta pública. A votação na Assembleia Municipal
apenas deverá acontecer em Dezembro 2007. No ano seguinte o Plano irá a ratificação do Conselho de Ministros. É por isso chegado o momento de os Lisboetas se pronunciarem. É um direito e dever de
cidadania participar na sua discussão, com comentários e sugestões, em defesa de um desenvolvimento mais sustentável.

  
Dezembro 2006
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