PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
Tendo em conta que:
A. A Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre foi fundada a 17 de
Outubro de 1976, com o objetivo de satisfazer as necessidades habitacionais
dos seus associados e organizar iniciativas culturais, desportivas e recreativas,
tendo recebido em 2001 a medalha de mérito municipal - grau prata do
Município do Porto;
B. O Bairro da Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre faz parte dos
bairros do Porto construídos logo a seguir ao 25 de Abril, na sequência dos
processos SAAL e da promoção autoconstrução de associações de moradores
apoiadas pelo Estado, tendo neste caso o Bairro sido construído em 1979 e
composto por 56 fogos de habitação social;
C. A Associação de Moradores da Zona do Campo Alegre, apesar das dificuldades,
conseguiu garantir recentemente as obras de requalificação do seu Bairro, para
além de gerir uma zona ajardinada privativa, um parque infantil, um ringue
desportivo e mesmo um pequeno zoo, entre outros serviços e iniciativas
culturais, desportivas e recreativas que prestam aos seus associados e à
população em geral;
Considerando que:
I. A bancada do ringue existente faz paredes meias com o cemitério de
Agramonte, encontrando-se esta parede bastante degradada, com infiltrações
de água e escorrências para a zona da bancada, apesar de algumas
intervenções de reparação pontual que foram efetuadas;
II. A continuação da parede do cemitério para a zona ajardinada do Bairro,
encontra-se coberta de vegetação, não tendo sido limpa pelos serviços
camarários que fazem intervenção nas zonas ajardinadas envolventes do
Bairro;
III. Após uma intervenção dos serviços de corte de árvores de grande porte e sua
substituição na zona verde envolvente do Bairro, foi danificada a rede de
proteção da zona de acesso ao ringue, tendo uma parte sido removida e outra
ficado danificada no local, sem que até ao momento tenha havido substituição
e reparação;

IV. Considerando que na esquina que separa o Bairro do cemitério de Agramonte,
na Rua João Martins Branco, quase a chegar ao cruzamento com a Rua Guerra
Junqueiro, se encontra uma zona que servia de parque de estacionamento para
os moradores e ficou bastante degradada, nomeadamente o pavimento e área
verde envolvente, após a empreitada realizada em prédios contíguos;
A Câmara Municipal do Porto, reunida em 14 de Maio de 2013, delibera recomendar
ao seu Presidente que:
1. Tome as diligências necessárias juntos dos serviços e demais entidades
competentes para garantir a segurança e reparação da zona de confrontação
da bancada do ringue existente com o cemitério de Agramonte, averiguando a
possibilidade de ser construído um muro autónomo de separação;
2. Instrua os serviços competentes para que seja reposta e reparada a rede de
proteção da zona de acesso ao ringue;
3. Tome as diligências necessárias junto dos serviços para assegurar a remoção da
vegetação dos muros de confrontação da zona ajardinada envolvente do Bairro
e do cemitério de Agramonte;
4. Tome as diligências necessárias para reparar o pavimento da zona de
estacionamento e assegurar a limpeza da área envolvente, que se encontra na
esquina que separa o Bairro do cemitério de Agramonte, na Rua João Martins
Branco, quase a chegar ao cruzamento com a Rua Guerra Junqueiro,
nomeadamente intimando terceiros a fazê-lo caso haja responsabilidades
devidas.
Porto, 14 de Maio de 2013
O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária
(Pedro Carvalho)
Esta proposta foi chumbada pelos votos contrários dos vereadores do PSD e do CDS, tendo
obtido o voto favorável mdo vereador da CDU e a abstenção dos vereadores do PS.

