
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

1. A Associação Recreativa e Desportiva "S. Pedro de Miragaia" leva já 
quase  89  anos  de  existência,  fundada  em  Maio  de  1923  sobre  a 
denominação "Sport Club de Miragaia" e constituindo-se em 1962 com a 
atual  denominação, após as grandes cheias de 1962, que levaram à 
mudança de sede para a Rua S. Pedro de Miragaia, nº 58;

2. Esta  Associação  desenvolveu  uma ação  diversificada  do  domínio  do 
desporto, recreio e cultura, assim como no domínio dos serviços sociais, 
contribuindo para a integração e coesão social dos habitantes da Junta 
de Freguesia de Miragaia e sua dinamização;

3. A 8 de Julho de 1998 esta Associação estabeleceu um protocolo com a 
Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto e com a 
Junta  de  Freguesia  de  Miragaia,  tendo  em  conta  as  obras  que  a 
Fundação se propunha efetuar no edifício de que era proprietária, sito à 
Rua S. Pedro de Miragaia, nºs 26 a 58 e onde se encontrava a sede da 
Associação;

4. Desse  Protocolo  decorria  a  reinstalação  temporária  da  Associação 
noutro local da freguesia de Miragaia e a armazenagem do seu espólio 
num armazém da Fundação, enquanto decorressem as obras, que se 
previam no Protocolo que durassem um ano, prevendo-se à posteriori o 
retorno  da  Associação,  numa  sede  com  uma  área  aproximada  de 
600m2;

Considerando que:
A. O  Protocolo  acabou  por  nunca  vir  a  ser  cumprido  e  apesar  do 

lançamento  das obras,  por  dificuldades diversas  estas  acabaram por 
nunca avançar, nomeadamente após 2004 onde chegou a haver uma 
candidatura aprovada do então Quadro Comunitário de Apoio;

B. Desde a desocupação da antiga sede, a Associação permanece numa 
sede provisória na Rua de Miragaia nº 110 e o seu espólio a deteriorar-
se  num armazém situado  na  Rua  S.  Pedro  de  Miragaia,  sede  num 
espaça  exíguo,  que  não  possibilita  o  cumprimento  das  atividades 
estatutárias, prejudicando também a capacidade de gerar receitas para 
financiar a normal atividade da associação; 

C. O antigo edifício se encontra devoluto e em estado de ruína, no sopé do 
Jardim das Virtudes, aliás como grande parte do edificado na Rua S. 



Pedro de Miragaia, numa freguesia do centro histórico que em 20 anos 
perdeu mais de 2/3 da sua população;

D. Em 16 de Novembro de 2010, a Fundação tornou pública a sua intenção 
de vender o seu edifício na Rua S. Pedro de Miragaia, nºs 26 a 58;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 28  de Fevereiro  de 2012, delibera 
recomendar ao seu Presidente que: 
1. Intervenha junto das restantes partes contratantes do Protocolo para que 

estas assumam as suas responsabilidades e contribua para se encontrar 
uma solução que garanta as instalações necessárias à prossecução da 
atividade da Associação Recreativa e Desportiva "S. Pedro de Miragaia"; 

2. Tome  as  diligências  necessárias  junto  dos  serviços,  no  sentido  de 
averiguar a possibilidade e a viabilidade  de soluções de alargamento da 
atual sede da Associação para edifícios contíguos devolutos.

Porto, 28 de Fevereiro de 2012

O Vereador da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


