Recomendação
Para a mudança de estacionamento dos autocarros de turismo para o Largo Infante Santo

O local de estacionamento dos autocarros de turismo, nomeadamente os que transportam pessoas com destino
prioritário à Igreja do Santíssimo Milagre, tem sido vastamente debatido na cidade.
As condições de estacionamento na Avenida António dos Santos são difíceis, a saída dos autocarros é difícil, o
percurso das pessoas faz-se por um piso que é irregular (particularmente importante para os idosos e pessoas com
dificuldade de locomoção), existe um “conflito” com as viaturas que se dirigem ao centro da cidade ou às Portas do
Sol, a Rua João Afonso apresenta um aspeto degradado em muitas casas, a visão para outros pontos turísticos ou a
possibilidade de compras no comércio local são diminutas.
Estamos em crer que o Largo Infante Santo apresenta muitas vantagens para o estacionamento dos autocarros: têm
maior facilidade de manobra, têm idêntico acesso às entradas e saídas da cidade, logo à saída do autocarro os
turistas poderão apreciar a beleza azulejar do mercado municipal, saem para um local muito mais agradável (um
jardim espaçoso e não um local acanhado e descaraterizado), o percurso a pé é em melhor piso e conflitua muito
menos com a circulação automóvel, percorre uma parte mais preservada do centro histórico, passa diretamente no
Largo do Seminário onde se pode admirar um dos ex-libris da cidade a Igreja de Nossa Senhora da Conceição –
Catedral de Santarém, poderá incluir o Museu Diocesano na visita, pode contribuir com melhores receitas para o
comércio local…
Sabemos que muitas destas rotas de turismo ou peregrinação dependem de agendas e agentes turísticos e que os
tempos de visita tendem a ser comprimidos. No entanto, conforme mostra a imagem, em anexo, o percurso mais
direto a pé do Largo Infante Santo até ao Milagre demora apenas 9 minutos.
A Câmara Municipal tem um papel decisório e é esse papel que esta moção invoca.
Assim, a Assembleia Municipal de Santarém, reunida em 21 de dezembro de 2015 recomenda ao executivo
municipal que estude a alteração do estacionamento dos autocarros turísticos e se procedam às obras necessárias
para o efeito – que se presumem fáceis e de baixo custo.
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