
PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO

Considerando que:

1. Os  caminhos  do  romântico,  circuitos  pedonais  na  freguesia  de 
Massarelos,  que  reflectem  parte  da  história  e  da  cultura  da  cidade, 
apresentam arruamentos,  espaços e edificado que são património da 
cidade,  que  importa  conservar,  para  além  de  oferecer  um  enorme 
potencial de desenvolvimento turístico que importa aproveitar;

2. Estes caminhos sofreram uma intervenção de requalificação durante o 
Porto 2001, capital europeia da cultura, mas cujo projecto acabou por 
nunca ser finalizada na sua integralidade;

3. No que concerne a parte nascente dos caminhos do romântico, ligando a 
Rua de Entre Quintas, a Rua da Macieirinha e o Campo do Rou, durante 
o Porto 2001, sofreu uma intervenção de requalificação, sobretudo ao 
nível  dos  arruamentos  e  das  placas  explicativas  que  constituem  o 
percurso interpretativo;

4. O estado de conservação dos caminhos do romântico apresenta uma 
situação preocupante, pondo em causa o investimento realizado durante 
o  Porto  2001,  onde  na  sua  parte  nascente,  os  arruamentos  se 
encontram extremamente degradados, sujos, com a deposição do lixo 
ao longo do percurso e a presença de ervas a crescerem no pavimento, 
todo  o  edificado  e  os  muros  de  granito  se  encontram grafitados,  as 
placas explicativas do percurso e significado dos locais se encontram 
todas  deterioradas  e  impercetíveis,  contentores  de  lixo  e  ecopontos 
cheios  e  dos  quais  emanam  maus  cheiros,  zonas  de  fontanários 
degradados e zonas de lavadouros e reentrâncias dos muros a servirem 
de abrigo aos sem-abrigo,  em paralelo,  com um património edificado 
também  deteriorado  e  devoluto,  onde  cresce  o  mato  e  se  deposita 
entulho e lixo, nomeadamente no Campo do Rou;

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



1. Tome as diligências necessárias junto dos serviços para proceder a uma 
limpeza  e  recolha  de  detritos  dos  arruamentos  que  constituem  os 
caminhos do romântico, parte nascente, nomeadamente a Rua de Entre 
Quintas, a Rua da Macieirinha e o Campo do Rou;

2. Intervenha  junto  dos  proprietários  do  património  edificado  devoluto, 
nomeadamente  no  Campo  do  Rou,  para  procederem  à  limpeza  e 
recolha de detritos dos seus edifícios e respectivo isolamento e vedação, 
no sentido de repor a segurança e salubridade destes locais;

3. Tome as diligências necessárias juntos dos serviços para proceder a 
substituição  das  placas  explicativas  do  percurso  interpretativo 
actualmente existentes;

4. Instruir  os serviços no sentido de procederem a uma verificação das 
condições dos muros, arruamentos, fontes e lavadouros nos caminhos 
do  romântico,  parte  nascente,  no  sentido  ver  as  necessidades  de 
intervenções de reparação e restauro;

5. Tome as diligências necessárias junto dos serviços para a remoção de 
grafitis, na Rua de Entre Quintas, na Rua da Macieirinha e no Campo do 
Rou;

6. Tome as diligências  necessárias  junto  dos serviços  para  ser  editada 
uma  brochura  informativa  para  distribuição  nos  postos  de  turismo 
relativa aos caminhos do romântico;

7. Tome as diligências necessárias para criar as condições para completar 
o  projecto  dos  caminhos  do  romântico,  incluindo  também a  vertente 
habitacional,  estudando  a  necessária  requalificação  destes  caminhos 
tendo em vista a criação de uma rota turística distintiva da cidade do 
Porto.

Porto, 19 de Junho de 2012

O Vereador
da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)


