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Assunto:  Proprietário da “Quinta dos Ingleses” em Palmeira, Braga, impede passagem da população em

troço da margem do rio Cávado

Destinatário: Ministro do Ambiente e da Ação Climática

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

Chegaram ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda denúncias da população do concelho de Braga sobre

uma situação de obstrução de acesso e passagem num troço da margem do rio Cávado, na freguesia de

Palmeira. 

O troço da margem do rio Cávado ao qual o acesso está impedido é contíguo à propriedade da denominada

“Quinta dos Ingleses” (41°36'12.6"N 8°26'30.5"W). Segundo relatos que chegaram ao Grupo Parlamentar do

Bloco de Esquerda, o proprietário da “Quinta dos Ingleses”, Carlos Dias, obstruiu a passagem e o acesso  

àquela zona da margem do Cávado, empilhando troncos e ramos de árvores e colocando amontoados de terra.

Ao que foi possível apurar por este Grupo Parlamentar, já chegaram denúncias ao Serviço de Proteção da

Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) que terá feito deslocar agentes ao

local,  tendo comprovado a situação que aqui se descreve. Ademais,  o SEPNA terá elaborado um auto de

ocorrência que remeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Acresce  informar  que  a  passagem  na  margem  do  Cávado  obstruída  é  utilizada  com  regularidade  pela

população local para a prática de desporto e atividades de lazer e de recreio.

O Bloco de Esquerda considera inaceitável que esteja a ser impedido o acesso e a passagem à população num

troço da margem do rio Cávado. Esta situação, manifestamente ilegal por impedir o acesso a uma zona inserida

no Domínio Público Hídrico, deve ter uma resposta célere e eficaz das entidades competentes para que a

legalidade seja reposta e para que a população possa usufruir da passagem e do acesso ao local ao qual tem

pleno direito.

Atendendo ao exposto,  e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais  aplicáveis,  o Grupo

Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do Ministro do Ambiente e da

Ação Climática, as seguintes perguntas:

1. Tem o Governo conhecimento da obstrução deliberada do troço da margem do rio Cávado contíguo à
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propriedade da denominada “Quinta dos Ingleses” de modo a impedir a passagem e o acesso da população

ao local?

2. Confirma o Governo a deslocação do SEPNA da GNR ao local para averiguar a situação?

2.1.  Em caso afirmativo, que diligências foram tomadas?

3. Como vai o Governo proceder para repor a legalidade da situação?

4. Que diligências vai tomar a Agência Portuguesa do Ambiente?

5. Que medidas prevê o Governo adotar para evitar que a situação se repita naquele troço e em qualquer

parcela das margens do rio Cávado?
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