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PALESTRA SOBRE A DEFESA DO PARQUE VERDE DO TAITI
DIA 15 DE OUTUBRO – 2009
UNIVERSIDADE JEAN PIAGET
Enquadramento:
Taiti um dos únicos espaços verdes da cidade da Praia e com elevado valor patrimonial
e histórico, encontra-se sobre ameaça eminente de ser ocupado por construções
inapropriadas e de escalas gigantescas que não somente iriam retirar à cidade espaços
abertos e verdes mas também densificar e piorar o problema de tráfego e de
circulação de peões num tecido viário já tacanho pelas presentes necessidades. O
memorial Amílcar Cabral que foi concebido para se localizar num espaço verde e
aberto, um projecto ainda inacabado, e a ser construído o pretendido complexo, seria
isolado do parque do Taiti e esmagado pela escala e proximidade dessa construção.
 O valor ambiental do Taiti como parque verde é insubstituível;
 O valor histórico do Taiti é enorme e no entanto pouco conhecido, não
somente pelas populações mas inclusivamente pelos professores de história;
 O enquadramento do Taiti, como parque verde, na estrutura urbana da cidade
da Praia, uma área estratégica singular, fazendo ligação com Platô, Fazenda,
Achadinha, Várzea, Gamboa e Chã d´Areia, lugares com um deficit enorme em
espaços de lazer e de cultura, para todas as faixas etárias, é de todo desejável
para se criar uma qualidade mínima aceitável nesta cidade, capital do país.
É neste âmbito que algumas associações, entre as quais a Associação Cabo-verdiana
dos Ex-presos Políticos, que presido, vem solicitar:
 O auditório da Universidade Jean Piaget, para a realização dessa palestra que
será dirigida por técnicos seniors nas respectivas áreas técnicas de intervenção;
 A colaboração da direcção da universidade em ajudar a mobilizar os estudantes
e professores a participar na referida palestra, por se tratar de matérias de
ambiente, de história, de urbanismo, de arquitectura e assim como da
cidadania.
Também solicitamos a sugestão da direcção da Universidade Jean Piaget a indicar-nos
o melhor horário para sua realização, afim de podermos contar com o maior número
de estudantes.
Nossos cumprimentos

O Presidente
Pedro Rolando dos Reis Martins
Praia, 28/09/09

