
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Tendo em conta:
• A  sua  proposta  de  recomendação  de  2  de  Dezembro  de  2008,  aprovada  por 

unanimidade, referente ao interesse para o Município do Porto do projeto de execução de 
uma cafetaria para o Jardim da Rotunda da Boavista (Praça Mouzinho de Albuquerque), 
da autoria de um dos mais reputados arquitetos portugueses, Siza Vieira;

• Passados mais de 4 anos da aprovação desta recomendação este projeto continua por 
executar;

Considerando que:
A. Este projeto,  pago por  dinheiros  públicos  e entregue então à Metro  do Porto para a 

requalificação do Jardim da Rotunda da Boavista (com a coautoria dos arquitetos Siza 
Vieira e Souto Moura) no contexto então perspetivada construção da designada «Linha 
da Boavista», podia ser em si mesmo um fator adicional de atratividade e suscetível de 
reter  voluntariamente o fluxo de milhares de pessoas que circulam diariamente neste 
jardim, para além das valências que este equipamento poderia ter no suporte de outras 
atividades e eventos de dinamização do Jardim da Rotunda da Boavista; 

B. O projeto enquadra-se no formato radial do jardim, no «gomo» entre a Av. de França e a 
Rua Nossa Senhora de Fátima, não afetando o espaço arbóreo nem a mobilidade no 
interior do mesmo;

C. A falta de verbas para a execução deste projeto pode ser superada por outras formas de 
financiamento, como um concurso de construção-exploração;

A Câmara Municipal do Porto, reunida em 5 de Março de 2013, delibera recomendar ao seu 
presidente que: 

1. Tome as diligências necessárias junto aos serviços para que no prazo de 3 meses seja 
lançado  um concurso de  construção-exploração  com vista  a  execução  do projeto  de 
cafetaria supracitado no Jardim da Rotunda da Boavista.

Porto, 5 de Março de 2013

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)

Aprovada com os votos favoráveis da CDU e do PS e a abstenção da coligação PSD/ CDS


