
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

1. O  Parque  Infantil  da  Lapa,  propriedade  da  Junta  de  Freguesia  de 
Cedofeita, encontra-se encerrado e devoluto há mais de 3 anos, com os 
equipamentos infantis  e  o  edificado bastante  degradado,  com toda a 
zona  envolvente,  nomeadamente  a  área  ajardinada,  a  necessitar  de 
limpeza;

2. O parque tem vindo a ser vandalizado ao longo do tempo, tendo mesmo 
ocorrido recentemente um incêndio,

3. Apesar  do  parque  ter  os  portões  encerrados  a  cadeado,  partes  da 
vedação  exterior  encontram-se  abertas,  permitindo  o  livre  acesso  ao 
parque  e  ao  edificado,  que  acaba  por  ser  utilizado  por  atividades 
marginais, ao mesmo tempo que tendo em conta os detritos depositados 
no  local,  nomeadamente  vidros  e  metais,  apresentam  riscos  para  a 
segurança e a saúde pública;

4. O  parque  quando  estava  em  funcionamento  servia  as  crianças  dos 
bairros  adjacentes,  tendo  equipamentos  recreativos  e  desportivos, 
incluindo uma ludoteca, que permitiam uma ocupação sadia dos tempos 
livres;

5. A carência deste tipo de equipamentos na freguesia de Cedofeita e na 
cidade do Porto obstaculiza a fixação de jovens casais, uma vez que 
hoje muitos pais não encontram perto si equipamentos de recreio e lazer 
para o usufruto dos tempos livres dos seus filhos;

6. A  Associação  de  Moradores  do  Bairro  da  Lapa  manifestou  a  sua 
disposição  para  a  gestão  deste  parque  infantil,  tendo  mesmo  sido 
previsto  um  protocolo  com  a  Junta  de  Freguesia  de  Cedofeita  que 
acabou por nunca se concretizar;



A Câmara Municipal do Porto, reunida em  22  de Maio de 2012, delibera 
recomendar ao seu Presidente que: 

1. Intervenha  junto  da  Junta  de  Freguesia  de  Cedofeita  para  que  se 
proceda a limpeza da área envolvente do parque infantil da Lapa e que a 
vedação  seja  reparada,  a  fim  de  repor  as  condições  segurança  e 
salubridade;

2. Tome  as  diligências  necessárias  junto  da  Junta  de  Freguesia  de 
Cedofeita e da Associação de Moradores do Bairro da Lapa no sentido 
de se criarem as condições para que o parque infantil da Lapa possa ser 
requalificado e reaberto. 

Porto, 22 de Maio de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


