
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:
1. A 24 de Abril de 2012, a Câmara Municipal do Porto, deliberou recomendar ao 

seu presidente que tomasse as diligências necessárias no sentido de garantir 
as condições de segurança do caminho de terra batida que segue a margem 
da  ribeira  da  Granja,  que  faz  ligação  entre  a  Rua  de  Dom  João  de 
Mascarenhas e a rua de acesso ao bloco 6 do Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres, 
que  saí  da  Rua  do  Dr.  Nuno  Pinheiro  Torres,  nomeadamente  por  via  da 
reposição da vedação ou solução análoga;

2. Foi efetuada uma intervenção da Câmara Municipal  do Porto no sentido da 
limpeza da vegetação que se encontrava na zona, de remoção da vedação 
existente que se encontrava danificada e caída e de consolidação com cimento 
dos vestígios do antigo muro de suporte em pedra que ainda existia no local, 
mas não foi reconstruído o muro de suporte ou aplicada outra solução análoga 
ao longo de todo o caminho, entre a parte do muro que foi intervencionada e o 
muro de suporte existente na Rua de Dom João de Mascarenhas; 

3. Já existiu um muro de suporte que acompanhava este caminho que acabou por 
ruir;

4. Esta área de encosta se encontra neste momento sem qualquer proteção, com 
risco de aluimento de terras, apresentando perigosidade para quem lá passa, 
nomeadamente muitas crianças que utilizam este caminho para irem para a 
escola e que brincam nas imediações;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 23 de Outubro de 2012, delibera 
recomendar ao seu presidente que: 

1. Tome as diligências necessárias para seja reconstruído o muro de suporte ao 
longo do caminho segue a margem da ribeira da Granja, que faz ligação entre 
a Rua de Dom João de Mascarenhas e a rua de acesso ao bloco 6 do Bairro 
Dr.  Nuno Pinheiro Torres,  que saí  da Rua do Dr. Nuno Pinheiro Torres,  de 
forma a garantir as condições de segurança;

Porto, 23 de Outubro de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)

Aprovada por unanimidade


