ABAIXO-ASSINADO
EM DEFESA DO JARDIM DO ROSSIO DE AVEIRO
Os abaixo assinados consideram inaceitável e altamente lesivo do interesse coletivo a construção de um
parque de estacionamento subterrâneo e a consequente destruição do único jardim urbano da Vera Cruz - o
Jardim do Rossio de Aveiro, considerando que o processo de participação pública desencadeado não foi
respeitado, desconsiderando totalmente a vontade da maioria da população e sociedade civil que se mobilizou
em torno deste processo, ao longo de dois anos.
Durante o processo de decisão, o Executivo da Câmara Municipal de Aveiro não teve em consideração a
vontade da maioria da população que quis participar neste processo, que rejeita totalmente um parque de
estacionamento subterrâneo mas que apoia uma requalificação urgente do Jardim do Rossio, como jardim
urbano de referência identitária da cidade, uma vez que o estado atual do mesmo é de total abandono (falta de
manutenção das áreas ajardinadas, falta de manutenção do património arbóreo, podas radicais, iluminação
deficitária, falta de limpeza, …).
Acresce a estes fatores o risco inerente à obra prevista, salientado no estudo geológico realizado, que pode pôr
em causa as estruturas e edificado na envolvente do Jardim do Rossio, no Bairro histórico da Beira-Mar, com
alguns edifícios de Arte Nova e outros de elevado valor arquitetónico; a utilização de fundos comunitários para
financiar uma intervenção que contraria os princípios que lhes estão subjacentes, nomeadamente ao nível da
descarbonização e promoção da mobilidade suave; o risco acrescido de cheias numa zona que é considerada
área inundável no atual Plano Diretor Municipal de Aveiro (PDM), estando Aveiro classificada como uma das
zonas mais vulneráveis do país à subida do nível das águas do mar; o abate injustificado do património arbóreo,
incluindo plátanos e palmeiras centenárias, fazendo tábua rasa das orientações inerentes ao atual momento de
emergência climática.
Finalmente, e não menos importante, nunca foi realizado qualquer estudo prévio sobre a necessidade de um
parque de estacionamento nesta zona que justifique os referidos riscos e impactos socioeconómicos e
ambientais negativos inerentes a esta intervenção, nomeadamente ao nível da qualidade de vida dos
residentes, ao nível do comércio, serviços, alojamento e restauração na zona envolvente ao Jardim do Rossio,
centro histórico da cidade Aveiro que vive essencialmente da atividade turística, a qual ficará totalmente limitada
e condicionada nesta zona da cidade, pondo assim em causa investimentos, negócios e, por consequência,
postos de trabalho, agravando a pressão atual já existente e implicando o aumento do fluxo automóvel no
centro da cidade.
Por estas razões, os abaixo assinados consideram urgente a paragem processual do projeto de execução desta
obra, reivindicando o respeito pela vontade da maioria da população em requalificar o Largo e Jardim do Rossio
sem destruir o património existente, reforçando a componente arbórea e infraestruturas necessárias para que
seja fruído com conforto pelos residentes e visitantes, e sem um parque de estacionamento subterrâneo.
Declaram ainda que dão o seu consentimento de utilização de dados deste abaixo-assinado para efeitos de
defesa pública do Jardim do Rossio.
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