
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

1. A Câmara Municipal do Porto é proprietária de uma «ilha», denominada 
como Bairro da Bela Vista,  situada no nº 832 da Rua D. João IV na 
freguesia do Bonfim; 

2. Esta «ilha» foi doada ao município após fazer parte do processo SAAL, 
sendo constituída por 44 fogos, de tipologias T1 e T2;

3. Em 1975 foi constituída a Associação de Moradores da Bela Vista que 
ainda hoje continua em atividade;

4. Habitam  presentemente  14  famílias  no  Bairro  da  Bela  Vista,  o  que 
significa  que  se  encontram  30  fogos  devolutos,  alguns  deles 
desocupados recentemente, outros em estado avançado de detioração;

5. Este bairro nunca foi alvo de uma intervenção de requalificação, apesar 
do Estado avançado de degradação do seu edificado, nomeadamente 
ao nível dos telhados;

6. Os solos na parte traseira da «ilha» estão a abater, com o aluimento de 
terras a pôr em risco a segurança do muro de suporte que confronta 
com as traseiras do edificado da Rua de Anselmo Braancamp;

7. A casa nº 12 que se encontra paredes meias com o muro de suporte e 
em parte emparedada, comporta riscos de segurança e insalubridade 
para as casas adjacentes, necessitando de uma intervenção de limpeza 
do seu interior;

Considerando que:

A. Muitos dos atuais moradores nasceram e cresceram no Bairro da Bela 
Vista, tendo optado por continuar no bairro e às suas custas melhorado 
as condições de habitabilidade dos fogos onde residem, nomeadamente 
ao nível do saneamento básico e das instalações elétricas; 

B. Uma  intervenção  de  requalificação  no  bairro  não  só  melhoraria  as 
condições  de  vida  dos  atuais  moradores,  ao  nível  da  habitabilidade, 
segurança e salubridade, como também possibilitaria aumentar a oferta 
de habitação social na cidade do Porto, tendo em conta as necessidades 
crescentes decorrentes do agravamento da crise económica e social;

C. Tanto  como  requalificar  e  recuperar  o  património  edificado,  importa 
também  preservar  estas  comunidades  locais  e  suas  raízes,  que  no 
fundo constituem a identidade histórica, cultural e social da cidade do 
Porto; 

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 13  de Março  de 2012, delibera 
recomendar ao seu Presidente que: 



1. Tome as  diligências  necessárias  junto  dos  serviços  para  estudar  as 
possibilidades e a viabilidade de um projeto de reabilitação para o Bairro 
da Bela Vista e de aproveitamento dos fogos devolutos, em colaboração 
com a Associação de Moradores da Bela Vista;

2. Instrua  os  serviços  competentes  para  efetuar  uma  verificação  das 
condições de segurança dos solos, do muro de suporte e do edificado 
devoluto afetado pelo aluimento de terras nas traseiras do bairro;

3. Instrua os serviços a proceder à limpeza do interior da casa nº 12 e a 
garantir o seu cabal isolamento.

Porto, 13 de Março de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


