PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
Tendo em conta que:
1. A Lomba é um dos mais antigos lugares da freguesia do Bonfim que
ainda mantém as características dum antigo bairro da zona industrial da
cidade onde se desenvolveram, nos finais do século XIX as primeiras
fábricas da cidade;
2. A zona da Lomba pode ser circunscrita pela confluência da Rua da
Lomba, Travessa da Lomba, Rua do Lourenço, Rua de Vera Cruz e Rua
particular de Vera Cruz;
3. Sendo uma zona antiga fora das principais vias de circulação, esta zona
tem sido esquecida, o que se reflete na falta de manutenção e abandono
dos arruamentos e passeios, para além da degradação do edificado
urbano, onde existem um grande número de habitações em “Ilhas”, que
carecem de infraestruturas básicas de salubridade ou de outras que se
encontram devolutas criando outros problemas de salubridade e
segurança, como várias derrocadas em casas devolutas que ameaçam
a segurança de moradores em casas vizinhas;
4. A degradação sobretudo dos passeios, já de si diminutos, oferece riscos
de segurança para os moradores e sua mobilidade, sobretudo idosos,
nomeadamente na Rua de Vera Cruz, e em alguns casos são mesmo
inexistentes, como acontece em várias áreas da Travessa da Lomba, da
Rua da Lomba ou da Rua do Lourenço;
5. Na área circunscrita existem 26 ilhas, sendo que algumas delas, como a
Ilha da Chinesa/Estrela (Rua de Lourenço, nº 5) ou a Ilha Larga
(Travessa da Lomba, nº 28) ocorreram derrocadas de casas, com a
presença de lixos e entulhos, para além de infestações diversas de
pragas, que põe em causa a salubridade e a segurança dos restantes
moradores;
6. A zona ajardinada envolvente do Ringue existente, no final da Rua de
Vera Cruz, para além de estar a precisar de uma intervenção de
limpeza, encontra-se sem iluminação, sendo que a iluminação existente
é da responsabilidade da Câmara Municipal do Porto.

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 29 de Janeiro de 2013, delibera
recomendar ao seu presidente que:
1. Tome as diligências necessárias para a requalificação/reparação dos
arruamentos e passeios na zona da Lomba, dando prioridade à Rua de
Vera Cruz, de forma a melhorar a circulação e as condições de
segurança da mesma;
2. Instrua os serviços a fazerem uma fiscalização das 26 ilhas existentes
na Rua da Lomba, na Travessa da Lomba, na Rua do Lourenço, na Rua
de Vera Cruz e na Rua particular de Vera Cruz, no sentido de intimar os
respetivos proprietários para as intervenções que se julguem
necessárias para a reposição de questões de segurança e salubridade,
nomeadamente ao nível de limpeza e remoção de entulhos;
3. Instrua os serviços no sentido da reposição da iluminação na zona
ajardinada envolvente ao Ringue, na confluência da Rua de Vera Cruz e
da Travessa da Lomba, assim como se efetue a necessária limpeza da
área envolvente.
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