
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta que:

A. A  proposta  de  recomendação  relativa  à  recuperação  do  espaço 
nascente da Alameda de Basílio Teles, aprovada na reunião da Câmara 
Municipal do Porto, a 1 de Junho de 2010;

B. No âmbito da requalificação da marginal do Douro em 1998, na Alameda 
de Basílio Teles foram construídos dois espaços verdes, ladeados por 
árvores, em frente ao Museu do Carro Elétrico e em frente ao antigo 
Armazém do Peixe;

C. Estes espaços verdes, fisicamente separados pela Rua de D. Pedro V, 
para além da importância paisagística, são espaços de fruição coletiva e 
dão  um  enquadramento  às  linhas  de  carros  elétricos  com  maior 
utilização  da  Cidade  do  Porto,  dado  que  o  Museu  do  Carro  Elétrico 
também serve de local de recolha dos carros elétricos que circulam na 
cidade;

D. Estes espaços verdes acabaram por ser destruídos em 2002, em virtude 
da proliferação de espaços de animação noturna e a utilização destes 
espaços para o estacionamento de viaturas;

E. Em 2003, a Câmara Municipal do Porto, conjuntamente com a STCP, 
tomaram a seu cargo a recuperação destes espaços verdes, arrelvando 
novamente  os  espaços,  colocando  sistemas  de  rega  automática  e 
mobiliário  urbano  que  permita  a  fruição  do  local  e  reforçando  a 
fiscalização, assumindo a STCP responsabilidade pela recuperação e 
manutenção  do  espaço  poente  e  a  Câmara  Municipal  do  Porto  a 
responsabilidade do espaço nascente;

Considerando que:

1. Os espaços verdes da Alameda de Basílio Teles se encontram bastante 
degradados,  estando  atualmente  transformados,  nomeadamente  no 
espaço nascente da responsabilidade da Câmara Municipal  do Porto, 
num terreiro em terra batida, que serve para estacionamento de viaturas 
de  forma  irregular,  que  contribuem  para  a  degradação  dos  espaços 
verdes existentes  e criam limitações à circulação no local,  sobretudo 
pedonal, o que tem levado a protestos dos moradores;



2. O estacionamento acaba por ser permitido pela avaria dos «pilaretes» 
accionados  pelos  carros  eléctricos,  que  se  encontram  no  local,  na 
ligação com a Rua da Restauração; 

3. Este  espaço  verde  na  situação  em  que  se  encontra  actualmente 
contribui no verão para o levantamento de poeiras e de inverno, com as 
chuvas, torna-se num verdadeiro lamaçal;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 19 de Junho de 2012, delibera 
recomendar ao seu Presidente que: 

1. Tome as diligências necessárias junto das entidades competentes para 
que sejam reparados os «pilaretes» accionados pelos carros eléctricos 
na Alameda de Basílio teles, na ligação com a Rua da Restauração;

2. Tome  as  diligências  necessárias  juntos  dos  serviços  para  que  se 
proceda  à  recuperação  do  espaço  nascente  da  Alameda  de  Basílio 
Teles, nomeadamente à requalificação dos espaços verdes existentes.

Porto, 19 de Junho de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


