
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

1. Após a demolição da Torre 5 do Aleixo se notou uma passagem gradual 
do fluxo de tráfico e consumo de droga para as imediações de outros 
Bairros Municipais, nomeadamente do Bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres 
na Freguesia de Lordelo do Ouro, aliás como já tinha sucedido após a 
demolição do Bairro S. João de Deus, na Freguesia de Campanhã; 

2. Junto da denominada zona da cascata da Ribeira da Granja, no antigo 
edifício da  Fábrica de Lanifícios de Lordelo na Travessa da Mouteira, 
que se encontra devoluto,  existem diversas zonas de entrada onde se 
devolve o tráfico e consumo de droga de forma visível ao longo do dia, 
em paralelo com a prostituição;

3. Fenómeno análogo ocorre na intersecção da Rua da Pasteleira com a 
Rua  do  Dr.  Nuno  Pinheiro  Torres,  no  antigo  edifício  da  Fábrica 
ALUMINIA/COMANOR que se encontra também devoluto;

4. Estes edifícios devolutos são igualmente utilizados de forma permanente 
ou itinerante por dezenas de pessoas que encontra aqui um teto para 
viver ou pernoitar, encontrando-se numa situação de fragilidade social 
extrema;

5. Estes edifícios devolutos não se encontram devidamente isolados pelos 
proprietários, sendo de acesso fácil, onde a presença de lixo, seringas e 
outros  resíduos,  para  além  situações  de  incêndio  pontual  em 
seguimento  da  atividade  que  neles  ocorre,  apresenta  riscos  para  a 
segurança e saúde pública;

6. Estes fenómenos têm causas sociais profundas,  agravadas também em 
virtude da crise económica e social que o país atravessa. que precisam 
de uma intervenção dos poderes públicos em diferentes vertentes;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 24 de Abril de 2012, delibera 
recomendar ao seu presidente que: 

1. Tome  as  diligências  necessárias  junto  dos  proprietários  dos 
edifícios devolutos da Fábrica de Lanifícios na Travessa da Mouteira e 



da Fábrica  ALUMINIA/COMANOR na Rua da Pasteleira, no sentido de 
procederem à limpeza do local e garantir o seu cabal isolamento;

2. Tome as diligências necessárias junto da Segurança Social e da 
DomusSocial, EEM, conjuntamente com o Pelouro do Conhecimento e 
Coesão  Social,  para  identificar  as  situações  de  emergência  social 
presentes nestes dois locais  e estudar a forma de poder responder às 
mesmas.

Porto, 24 de Abril de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


