Proposta de Recomendação

Pela preservação da qualidade de vida e sossego dos moradores
(nas imediações do Passeio das Virtudes e Campo Mártires da Pátria)

No passado dia 30 de Junho de 2021, esta Assembleia de Freguesia aprovou uma
proposta de recomendação que visava pugnar pela preservação da qualidade de vida e
sossego dos moradores, residentes nas imediações do Passeio das Virtudes e do Campo
Mártires da Pátria.

Concretamente, esta Assembleia recomendou ao executivo camarário que em
articulação com os órgãos de polícia criminal aumentasse a fiscalização das áreas acima
referidas, analisasse a viabilidade de instalação de sanitários públicos e se interessasse
pela preservação da qualidade de vida e sossego dos ali residentes.

Com efeito, continuamos a assistir a convívios pessoas, especialmente nos
sábados e domingos, que se iniciam ao final da tarde e se prolongam pela noite dentro. E
que, por vezes, são marcados por desacatos, gritos e com a utilização de amplificadores
de som para emissão de música, circunstâncias aptas a perturbar o sossego e a segurança
de quem ali reside.

Passados dois meses sobre a aprovação daquela Recomendação, apenas a Polícia
de Segurança Pública se mostrou interessada nos problemas comunicados, aumentado o
seu esforço de policiamento, e assim, minorando as dificuldades que vêm experimentando
os moradores.

Tanto quanto é do conhecimento desta Assembleia, o executivo Municipal não se
interessou pela hipótese de colocação de quaisquer sanitários públicos; tanto quanto é
conhecimento desta Assembleia, o executivo Municipal não adoptou nenhuma medida
que vise preservar a qualidade de vida e sossego dos residentes no Passeio das Virtudes,
Campo Mártires da Pátria (e áreas adjacentes).

Assim, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo
Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida em sessão ordinária, a 10 de
setembro de 2021, delibera:
1. voltar a recomendar ao executivo camarário que:
a) analise a viabilidade de instalação de sanitários públicos próximos ao Passeio das
Virtudes e Campo Mártires da Pátria, e que
b) preserve e zele pela qualidade de vida e sossego dos moradores nas imediações do
Passeio das Virtudes e Campo Mártires da Pátria
2. reconhece publicamente o empenho colocado na resolução do problema pela Polícia
de Segurança Pública, apelando à manutenção das medidas tomadas.
Mais delibera que, da presente recomendação, seja dado conhecimento:
a) Assembleia Municipal do Porto;
b) Executivo da CMP;
c) Comandante do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança
Pública;
d) Seja publicado nos lugares do estilo, no sítio oficial da autarquia e nas redes
sociais em que a mesma esteja representada.

Porto, 10 de Setembro de 2021
O grupo da Assembleia de Freguesia, PSD – Partido Social Democrata
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