UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AGUALVA E MIRA SINTRA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

MOÇÃO AF/2017
Em defesa de uma intervenção de fundo na Urbanização do Monte da Tapada
Considerando que a Urbanização do Monte da Tapada tem sido ao longo dos anos um
caso adiado. Um caso adiado de resolução de um problema de fundo, assente na
inconsciência de um licenciamento urbanístico sem que fossem garantidas todas as
condições de preservação e consistência dos terrenos onde a urbanização foi implantada.
Considerando que hoje isso é, comprovadamente, um facto testemunhado por todos os
moradores e por todos aqueles que se preocupam em visitar e tentar percorrer o espaço.
Considerando que a escadaria que liga a urbanização ao centro da cidade se encontra
completamente intransitável, com as silvas e as ervas a cobrirem os corrimãos de apoio.
Considerando que mais do que procurarmos “culpados” importa, finalmente, resolver uma
situação perigosa, antes que a mesma seja motivo de lamentos.
Considerando que nas situações em que o interesse público e a prevenção de tragédias se
deve sobrepor à inação sob a desculpabilização de não competência;
Considerando que compete a esta assembleia e aos seus membros, zelar pela defesa dos
interesses, direitos e fundamentalmente da segurança dos moradores, visitantes e todos os
habitantes da Freguesia.
Pelo exposto, o Grupo Político da CDU propõe que a Assembleia da União de Freguesias de
Agualva e Mira Sintra na sua Sessão Ordinária de 22 de Junho de 2017, delibere:
Exigir que a curto prazo, um ano, a Câmara Municipal de Sintra realize obras de limpeza,
sustentação, consolidação e embelezamento da encosta do Monte da Tapada, de forma a
garantir a segurança de todos os que, na parte superior ou na base da encosta, se
encontram sob a ameaça de serem vítimas de uma tragédia.
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