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MOÇÃO 

Pela Preservação da Estação Ferroviária do Porto-Boavista. 

No corrente mês de Dezembro deflagrou um incêndio na antiga estação ferroviária do Porto-

Boavista que constituiu o culminar da degradação a que tal edificado e o espaço envolvente 

vinham sendo votados ao longo dos últimos anos. 

Cumprirá lembrar que tal edifício - de que agora apenas resta a fachada - foi inaugurado em 

Outubro de 1875, no quadro da ligação ferroviária do Porto à Póvoa de Varzim, constituindo ao 

longo de várias décadas, uma das principais portas de entrada da Cidade, fazendo parte das 

nossas memórias individuais, em especial dos cidadãos com mais idade. 

Tal estação enquadra-se na política de melhoramentos materiais a nível nacional ocorridos na 

segunda metade do século XIX, no contexto da Regeneração, de que a aposta na via-férrea é um 

dos exemplos mais conseguidos, paradigmático até do Fontismo e que deve permanecer na 

nossa memória coletiva, pelas consequências económicas, sociais e políticas que representou. 

Infelizmente, a reconversão da linha do Porto à Póvoa para serviço de metro determinou o 

encerramento daquela estação, encontrando-se desde então ao abandono, sem que tenha sido 

desenvolvido qualquer esforço de preservação por parte das entidades competentes, 

contribuindo para a degradação urbana de um dos principais eixos viários da Cidade na 

proximidade de um dos jardins históricos mais relevantes da Cidade e paredes meias com um 

fundamental equipamento cultural do nosso país. 

Esse abandono é ainda mais grave dada a responsabilidade que pode ser assacada a entidades 

públicas, nomeadamente à IP - Infraestruturas de Portugal que, no tratamento deste imóvel, 

assumiu uma postura no mínimo negligente, para o que contribuiu o total desinteresse do 

executivo municipal. 

Assim, a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, 

Miragaia, São Nicolau e Vitória, reunida em sessão ordinária a 29 de Dezembro de 2020 delibera 

manifestar ao executivo camarário a preferência desta autarquia por uma solução que permita 

preservar o que ainda for possível da estação ferroviária do Porto-Boavista. 

Mais delibera que, da presente moção, seja dado conhecimento: 

a) IP - Infraestruturas de Portugal 

b) Executivo da CMP 

c) Seja publicado nos lugares do estilo. 

Porto, 29 de Dezembro de 2020 

O grupo da Assembleia de Freguesia, PSD – Partido Social Democrata. 

______________________________________________________ 

 


