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RECOMENDAÇÃO 

Pela apresentação pública do projeto para o Largo de Cadouços 

Em outubro de 2020, a Câmara Municipal do Porto anunciou publicamente a intenção de lançar um 

concurso público para a construção e exploração de um novo parque de estacionamento subterrâneo no 

Largo do Capitão Pinheiro Torres de Meireles (“Largo de Cadouços”), na freguesia da Foz do Douro. 

De acordo com informação vinda a público, os serviços municipais encontram-se a estudar esta solução de 

aparcamento automóvel, com uma capacidade aproximada de 240 lugares, com vista a “descomprimir a 

pressão de estacionamento à superfície” e proceder ao “alargamento das faixas de rodagem e dos passeios”. 

Os três milhões de euros previstos para o investimento seriam integralmente suportados pelo 

concessionário vencedor do concurso, com vista à sua exploração conjunta com o parque municipal da Praça 

dos Poveiros. 

Esta iniciativa, recorde-se, retoma uma intenção já anunciada em 2017, e que mereceu, desde logo, a 

oposição de centenas de moradores e moradoras. Mais recentemente, um abaixo assinado “contra a 

construção de parque de estacionamento subterrâneo no Largo” recolheu mais de 550 assinaturas por, 

entre outras motivos, este projeto poder vir a descaracterizar e poluir uma zona residencial “tranquila”, 

sobrecarregar ainda mais a circulação automóvel, e pelo facto de não terem sido consultados as pessoas que 

ali residem (disponível em https://peticaopublica.com/?pi=PT110183). 

Não se ignora a rejeição, pela anterior Assembleia de Freguesia, em 11 de maio de 2021, de uma proposta 

que visava manifestar “discordância relativamente à anunciada intenção de construir um novo parque de 

estacionamento subterrâneo no Largo de Cadouços”. No entanto, e independentemente da opinião então 

manifestada pelas diferentes forças políticas, considera-se da maior pertinência que tal projeto possa ser 

apresentado publicamente aos órgãos representativos da freguesia, e que as populações sejam informadas, 

envolvidas e auscultadas previamente a eventual decisão final sobre esta matéria. 

Assim, tendo em conta o impacto deste projeto para a freguesia e para a comunidade, a Assembleia da 

União de Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, reunida em sessão ordinária a 27 de abril de 2022, 

delibera recomendar ao Executivo da União de Freguesias: 

• Que diligencie junto da Câmara Municipal do Porto para a realização de uma sessão pública de 

apresentação e esclarecimento do projeto para o Largo de Cadouços, na Foz do Douro. 

 Pelo Bloco de Esquerda, 

 

(Remeter para conhecimento da Câmara e Assembleia Municipal do Porto) 


