
Projecto da Zona Desportiva do Castelo do Queijo (1948) 

 

No projecto desenvolvido para a Zona Desportiva previa-se a existência de um Hotel e Casino 

no gaveto da Avenida da Boavista, frente ao Castelo do Queijo. Um edifício junto à Praça 

Cidade S. Lavador, incluindo uma piscina. Hipódromo e courts de ténis. Estava ainda previsto 

um Campo de Golf de 18 buracos, junto à Circunvalação. 



Plano Auzelle (1961) 

 

No gaveto junto à Praça Cidade S. Salvador previa-se a instalação de um hotel/restaurante, 

que tinha um prolongamento nos equipamentos com frente para a Avenida Marginal, 

contemplando ainda um salão de festas e uma piscina. No gaveto junto à Praça Gonçalves 

Zarco (rotunda do castelo do Queijo) previa-se a instalação de um parque de atracções. Na 

zona do Parque, a Nascente, ficaria uma feira de exposições (Exponor). 



Projecto Sidónio Pardal (1990) 

 

Esta proposta, da autoria do CESUR, propunha a criação de uma frente urbana ao longo da 

Avenida Marginal, prolongando-se pela Circunvalação acima, até ao cruzamento com a Av. D. 

Afonso Henriques (Matosinhos).  

Na altura eu era vereador na Câmara Municipal do Porto, integrando a Comissão de 

Acompanhamento do Parque da Cidade, que incluía os vereadores Eng. Orlando Gaspar e Eng. 

Oliveira Dias. Obviamente opus-me, com veemência, a esta solução. Prevaleceu o bom senso e 

o projecto foi para o caixote do lixo. 



Projecto Manuel de Solà Morales (1999) 

 

O Projecto de  Solà Morales  foi amplamente debatido, tendo merecido o aplauso quase 

unânime de todos os arquitectos.  A ideia de criar um edifício que estabelecesse a ligação 

aérea entre o parque e orla marítima, funcionando simultaneamente como miradouro, não 

suscitou, na altura, qualquer contestação. Pessoalmente gosto do Edifício Transparente, bem 

como do “coador”, como lhe chama o Zé Pulido. Na minha opinião, o único aspecto negativo 

desta intervenção, que inclui o parque de estacionamento e o viaduto, reside no facto do 

Castelo do Queijo ter ficado completamente “enterrado”. 

Nota: As imagens e algumas transcrições de texto foram retiradas do dossier elaborado pela 

Câmara Municipal do Porto, para a “Sessão de Esclarecimento e Debate Público sobre o 

Parque da Cidade”, realizado no Rivoli, em 4 de Julho de 2001. 

 


