Assembleia da União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa

MOÇÃO
Caminhadas pela Freguesia
Considerando o número crescente de pessoas a fazer caminhadas em diversos locais, algumas
Freguesias já implementaram formas de aumentar o convívio e segurança das mesmas. Na
verdade, as zonas verdes da Freguesia da Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa são já usadas
por inúmeros Fregueses para a realização de corridas e/ou caminhadas durante o dia,
particularmente ao final da tarde. Contudo, existem tantos outros que por não terem
companhia ou não acharem seguro caminhar sozinhos, não realizam este tipo de atividades
físicas ao ar livre. Assim, de forma a garantir a segurança, aumentar o convívio e aproveitar os
nossos amplos espaços verdes (com destaque para a Frente Ribeirinha), acreditamos que a
implementação desta iniciativa seria benéfica para todos os que dela decidirem fazer parte.
Para além disso, existiria ainda a promoção do combate ao sedentarismo e melhoria na Saúde
dos nossos Fregueses. Relativamente a encargos financeiros, estes seriam quase nulos, uma vez
que esta iniciativa pretende promover o encontro de Fregueses num ponto único (ou em vários)
para, a partir desse ponto de partida, terem as suas caminhadas conjuntas e que permitam o
seu convívio. Desta forma, à semelhança do que já aconteceu noutras Freguesias (exemplo:
Santa Maria dos Olivais, notícia em anexo), os locais de partida são identificados por sinais
similares ao das paragens dos autocarros, com identificação própria (exemplo: Caminhadas para
Todos). Estes sinais identificam ainda as horas de partida para que a saída das pessoas se faça
em conjunto.
Tal como anteriormente, a ser aprovada esta moção, a Bancada do Bloco de Esquerda da Póvoa
de Santa Iria e do Forte da Casa encontra-se totalmente livre e disponível para possíveis
discussões.
Deste modo, esta moção propõe:
1. A implementação da iniciativa “Caminhadas na Freguesia” nos moldes referidos acima,
já implementados noutros locais, ou noutros moldes que se achem adaptados à nossa
Freguesia.
2. Divulgação desta iniciativa nos meios disponíveis, estabelecendo de forma transparente,
clara e acessível, o regulamento do concurso.
Notícia: https://ocorvo.pt/caminhadas-nocturnas-mobilizam-cada-vez-mais-gente-na-freguesia-dos-olivais-2/)
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Moção Saudação aprovada com 10 votos a favor (4 do AIPMF, 1 do BE, 2 da CM, e 3 da CDU) e 8 abstenções (1 da CM, e 7
do PS).
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