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ASSEMELSIA MUNICIPAL
LISIOÃ

Siupo Municipal do PCP
Moção
Perfurações no solo do Jardim França Borgas

Tendo o Grupo Municipal do PCP, constatado que es~o a ser realizadas perfurações no sola do Jardim
França Borgas, vulgarmente designado porJardim do Príncipe Real.
O responsável da empresa Ernpark, em declarações proferidas na comunicação social, terá referido que as
referidas perfurações, destinam-se a um estudo hidrogeológico para um projecto de parque de
estacionamento subten-ãneo.
Sendo o Jardim França Borges, um dos mais emblemáticos jardins de lisboa, de que faz parte ente outras
ewécies arbóreas um Cedro-do-Suçaco, classiFicado como de interesse público.
No seu subsolo estão os pilares do Reservatório da Pati-iarcal. Esta esw.ztura está localizada dentro do
perirnetro. de 50 metros que delimita a área de protecção do monumento nacional, podendo interferir
mesmo com o sistema de túneis existente entre a Patiarcal e o miradouro de 5. Pedro de Alcântara O solo
que, posteriormente ao terramoto, assenta em escombros provenientes das pré-existências,
nomeadamente do Sé Ocidental, pelo que estamos a falar se solos cuja compactação e estabilidade não são
idénticos a solos provenientes de camadas litológicas porquanto desconhecemos em grande medida como
uma construção em subsolo afectaria o jardim.
As águas subterrâneas alimentam não só este jardim, mas são importantes para outros existentes. Estamos
na linha de cumeada que dMde bacias hidrográficas, a nascente a da Ribeira de Valverde, era que a recarga
alimenta os jardins do Palacete Ribeiro de Cunha, jardim Bo~nico e São Pedro de Aicintra; A poente em
que a recarga do aquífero alimenta o aquífero de São Bento-Poço dos Negros, e daí as zonas verdes desta
encosta nomeadamente olardim da Praça das Flores.
O grupo Municipal do PCP prop6e que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sessão Ordinária realizada no
dia 17 de Junho de 2014, delibere:

1. Que o Executivo Camarário entregue os estudos realizados para salvaguarda das bacias
hidrográficas, aguífero e todo subsolo em apreço;
2.. Que o Executivo Camarário preste informação sobre as garantias de que dispõe a CML quanto à
salvaguarda de quaisquer consequências gravosas desta zona em resultado da construção do
parque de estacionamento subterrâneo;
3. Encarregar a Comissão Permanente de Ambiente e Qualidade de Vida do acompanhamento desta
matéria.
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