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Ninguém exerceu cargos governativos tantas vezes e durante 
tanto tempo como Luís Valente de Oliveira, em pastas como a 
Educação, Planeamento, Transportes e Obras Públicas. O Jornal 
Porto. pediu ao jornalista Manuel Carvalho (Público) para 
entrevistar uma das mais prestigiadas personalidades da cidade, 
a quem chama senador.

O Porto
está a reagir

L
uís Valente de Oliveira olha 
o Porto de hoje, compara-
-o com a cidade buliçosa 
da sua adolescência e 
assinala-lhe vantagens e 
alguns  problemas. O Por-
to abriu-se à inteligência 
e à inovação, mantém a 
sua “obsessão do traba-
lho” como “uma marca 

genética”, conserva a sua resiliência aos 
tempos difíceis e está a navegar por novas 
oportunidades, como a do turismo. Mas 
sob este discurso optimista há a denúncia 
do centralismo, o perigo da dependência 
de uma actividade e a ameaça da desca-
racterização. A cidade vista por um dos 
seus mais influentes senadores.
Luís Valente de Oliveira (São João da 
Madeira, 1937) é um dos mais destacados 
representantes de uma geração de enge-
nheiros-intelectuais que se empenharam 
na política para concretizar um projecto de 
modernização do Norte – e do país. Nesta 

entrevista fala-nos do Porto na perspectiva 
de um tempo longo que desvenda o poder 
de resistência e de adaptação da cidade, o 
seu potencial e os riscos que a ameaçam. 
Para ele, ser cidadão só faz sentido numa 
interpretação integral do termo. “Não gos-
taria de viver numa cidade em que eu fosse 
só espectador. Eu não me vejo sem ter 
um envolvimento qualquer nos destinos, 
mesmo que seja só na parte cívica”, diz.

Se olharmos em perspectiva, o Porto sem-
pre se deu bem com os tempos de crise. 
Aconteceu nas guerras do Liberalismo, 
aconteceu nos terríveis anos 20 quando a 
cidade pôde até construir o seu imponente 
edifício municipal, aconteceu depois do 
25 de Abril… Como é que o Porto está a 
reagir à crise actual?

Mesmo durante a II Guerra Mundial e a 
seguir. Durante a II Guerra foi construído 
aquilo o que se chamava o arranha-céus  
na Praça D. João I. A grande dificulda-
de dos engenheiros era encontrar ferro. 

Queriam construir aquilo, havia o ímpeto 
de construir… O Porto, nas crises, reage, 
descobre outra energia. Agora, o Porto 
está a reagir. Há duas vertentes em que 
manifestamente está a aproveitar a onda. 
Em primeiro lugar, uma razão mais pro-
funda e endógena: as faculdades que se 
estão a modificar por dentro e estão a 
ser inovadoras. O inesc tec o inegi e na 
parte das biociências está a haver uma 
mudança profunda. As faculdades de hoje 
não têm nada a ver com o que eram no 
meu tempo.

E isso é uma semente para o futuro.
Sim, porque eles estão completamen-

te diferentes e se vir o que tem feito por 
exemplo o inesc tec… tem introduzido 
inovação, imensa, no tecido económico. 
As faculdades hoje são muito diferentes 
do que eram há 40 ou 50 anos. 

A crise forçou-as a aguçar o engenho
Eu não sei se há só um factor causal. 

Há seguramente um conjunto de factores 
causais. A crise é um deles. Tiveram de 
procurar soluções. Mas também apro-
veitaram circunstâncias que lhes foram 
dadas. Foram estudar para o estrangeiro, 
têm contactos novos, há novos doutores 
que aparecem mais descontraídos. Por-
tanto, a mudança de uma elite académica,  
profissional e empresarial é muito im-
portante. Depois, esta história inegável: 
o low cost operou maravilhas. Trouxe 
muita gente.

Vive no Porto há décadas…
Vivo desde os meus onze anos, com 

saídas. Um ano para a Holanda, um ano 
para Londres, meio ano para o Brasil, dois 
anos para a Guiné, na tropa, 12 anos para 
Lisboa para ser ministro. De resto foi sem-
pre no Porto.

Qual foi para si a melhor fase do Porto  
ao longo da sua vida?

A minha adolescência.
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Estamos falar dos anos 50.
Estamos a falar dos anos 50. O Porto 

nessa ocasião era uma cidade com um 
bulício inacreditável. De manhã, as pes-
soas iam aos bancos. Eram os bancos, 
eram as companhias de seguros. Era 
um movimento diferente. Havia muitos 
bancos e importantes, com sede no Porto 
muitos deles, como o bpa, o Pinto Maga-
lhães e outros. De manhã era um bulício 
de negócios. A Rua do Almada era uma 
coisa inacreditável de bulício, onde havia 
os armazéns de ferro. E de tarde era o 
comércio. Toda a gente dos concelhos 
vizinhos e da cidade vinham à Baixa e 
estava-se até às sete. Mas depois havia 
uma coisa que as pessoas já não sabem o 
que é, que os ingleses chamam de window 
shop, que era as pessoas a ver as montras.  
Não havia televisão e ver as montras era 
um passeio habitual. A cidade estava sem-
pre viva. Agora, voltou a estar viva em 
certos locais. Há dias até que é demais. 
Mas é outra coisa. Isto era actividade eco-
nómica. Nessa ocasião, uns rapazotes, eu 
e os meus colegas, gostávamos de andar e 
conhecer o Porto e era sempre estimulan-
te. O Porto não parava. O Porto da minha 
adolescência não parava.

Será que esse Porto se perdeu quando a 
banca se começou a transferir para Lisboa 
lá para meados dos anos 60?

Ah sim, sim. Não tenho dúvidas. Perdeu 
dinâmica porque as decisões eram toma-
das cá. Os empresários, os industriais, 
toda essa gente nessa ocasião com grande 
actividade, no Vale do Ave, por exemplo, 
e mesmo do Porto – o Porto estava cheio 
de fábricas dentro do espaço urbano, o 
Graham ainda funcionava. Tudo isso ani-
mava a cidade.

Como se explica que estando aqui o grosso 
da indústria e do investimento a banca se 
tenha passado para Lisboa.

Para estar junto do poder político. Foi 
quando deixou de haver decisão autónoma 
na periferia e quando passou a haver ne-
cessidade de estar muito próximo da admi-
nistração. No Porto não estavam perto dos 
ministérios ou do Banco de Portugal, e por 
isso foram para Lisboa. Foi a centralização.

Mas essa mudança acontece exactamente 
quando a indústria do Norte beneficiava 
imenso com o acordo EFTA, que faz, por 
exemplo, disparar a indústria têxtil.

Sim, mas nem isso evitou que muita 
gente tivesse ido para Lisboa. Houve oca-
sião em que as delegações, as filiais dos 
bancos do Porto eram mais importantes do 
que a sede. Mais importante do ponto de 
vista da decisão, dos contactos. Portanto, 
pode-se dizer que foi aí que o Porto perdeu 
capacidade de decisão na parte econó-
mica e financeira. As grandes decisões 
de empréstimos, de financiamento disto 

e daquilo passaram a ser mais tomadas 
junto do poder político.

Depois de uma certa revivescência no 
pós-25 de Abril, vieram as privatizações e 
o Porto ficou ao lado. Criaram-se monopó-
lios na energia, na banca e todos sedeados 
em Lisboa. De que forma as privatizações 
foram penalizadoras para o Porto?

Antes das privatizações houve uma 
concentração. Note: uma das coisas que 
favorecia com certeza a animação econó-
mica do Porto era que no Porto havia duas 
grandes empresas de hidroelectricidade. 
A Hidroeléctrica do Cávado e a do Douro 
- havia também a do Zêzere, que estava 
em Lisboa. Depois, as duas do Porto fun-
diram-se e quando se fundiram a nova 
empresa perdeu gente e influência. Eram 
dois pólos de concentração de competên-
cias do sector hidroeléctrico. Uma fez todo 
o sistema Cávado/Rabagão e a outra todo 
o sistema do Douro. Eu tenho uma pena 
enorme de se ter perdido a acumulação de 
competências num sector tão importante. 

Depois, avançando no tempo, chegando 
à era do euro, houve outra situação que 
poderá ter penalizado o Porto enquan-
to cabeça de uma região com indústria. 
Houve uma certa protecção às empresas 
não sujeitas à concorrência internacional, 
voltadas para o mercado interno, como a 
área dos serviços, enquanto as exporta-
doras ficaram de fora.

Eu acho que não foi uma protecção de-
liberada. Foi a necessidade de ter grandes 
conglomerados em Portugal. A concor-
rência nessa ocasião já não era interna, 
era com o exterior. Nós tínhamos que ter 
o mesmo tipo de peso das concorrentes 
estrangeiras…

… era o que se chamavam os “Campeões 
Nacionais”…

… exactamente, os “Campeões Nacionais”. 

Mas o Porto tinha de ficar à margem desse 
processo?

Não. Cada país a sua história e é muito 
interessante ver por exemplo a da Holan-
da. Que é mais pequena espacialmente do 
que nós, mas em dimensão demográfica é 
praticamente Portugal. Mas tem desde o 
século XVI as suas regiões equilibradas. 
O Governo está em Haia, mas o poder eco-
nómico está em Amsterdão, em Utrecht, 
em Roterdão, o maior porto do mundo, e 
isso equilibra. Nem Haia absorve funções 
económicas, nem Amsterdão absorve exa-
geradamente funções administrativas. Nós 
não, e isso é uma velha pecha.

Tão velha que nem sequer a podemos si-
tuar no século XIX?

Eu acho que não. Foi para trás. Quando 
Lisboa era uma das maiores cidades da 
Europa e do mundo, com D. Manuel I. Ou 
com o marquês de Pombal.

Subscreve a tese de, por exemplo, Ale-
xandre Herculano, que considera que o 
país começou a definhar com o fim do 
municipalismo e da autonomia local dos 
tempos medievais?

Eu sou suspeito porque eu disse isso 
toda a vida. Disse que o país precisava 
de mais centros de racionalização e de 
dinamização. Estou profundamente con-
victo que com centros de dinamização 
espalhados, principalmente o Porto, o país 
seria melhor. Porquê o Porto? Coimbra 
não se afirmou ao longo dos séculos como 
grande pólo regional. Faro pode ser um 
pólo muito especializado, mas o Algarve 
precisa de uma diversificação grande. O 
Porto tem uma dimensão económica, tem 
diversificação, sabe articular essas coisas, 
tem lastro - desde que as pessoas não 
vão para Lisboa por não terem emprego 
no Porto…

Perante estas adversidades, surpreende-o 
que as indústrias ditas tradicionais que 
estão à volta do Porto tenham registado 
a recuperação dos últimos anos?

Eu digo o que se está a passar por ex-
periência. Eu tenho uma admiração muito 
grande pelo Fortunato Frederico [dono 
da Kyaia, empresa que detém a marca Fly 
London]. Encontrei-o numa cerimónia 
qualquer e disse-lhe que gostava de ver 
as suas empresas. E ele disse-me para 
ir. Vi todas, em Paredes de Coura e em 
Guimarães. E de repente, dentro de uma 
fábrica, olho para o lado e vejo uma cara 
conhecida da Faculdade de Engenharia. 
Perguntei-lhe: o que está a fazer? Estava 
com dois estagiários, uma dela estran-
geira, a fazer medições para fazerem um 
modelo matemático. O meu velho sonho 
de ministro da ciência, de fazer doutores 
para a indústria, estava a acontecer. 
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As indústrias tradicionais já não são tra-
dicionais, portanto?

Não são nada tradicionais. A inovação 
está lá dentro. Há um senhor que me diz: 
eu estou a exportar para os Estados Uni-
dos porque fiz um contrato com a Universi-
dade do Minho para me fazerem um tecido; 
há um outro que me diz: eu não sou têxtil, 
eu presto serviços que por acaso têm um 
suporte na têxtil. O Norte está a modificar-
se porque está a saber introduzir inovação 
e porque está a ter uma relação muito mais 
descontraída com a universidade.

Nesta fase, o Porto já não é o pólo único da 
região. Tem de partilhar funções e com-
petências com Braga ou Aveiro. O Porto 
está a perder protagonismo?

Não. O que está a ganhar protagonismo 
é a concentração de inteligência num eixo 
de Braga a Setúbal.

Ou seja, o modelo que sempre defendeu: 
o funcionamento em rede das cidades.

Sim. Do ponto de vista estratégico é im-
portante que haja nesta parte do mundo 
um eixo com 400 km de comprido em que 
há uma concentração de inteligência, de 
saber e de inovação que mantém contactos 
com a Europa e o mundo. Temos de olhar 
de forma diferente para o equilíbrio entre 
o interior e o litoral. Temos de ter uma afir-
mação muito grande de uma concentração 
que neste caso é linear que vai a Aveiro, 
Guimarães, Porto, Coimbra para algumas 
especialidades, Lisboa muito e a Setúbal, 
que tem indústrias importantes como é o 

caso da Autoeuropa. Que muita gente cri-
ticou na altura. Fui eu que recebi propostas 
para não dar dinheiro à Autoeuropa e pegar 
nesse dinheiro e salvar as pme que estavam 
falidas. Eu não fui nessa. Insisti com o Mira 
Amaral, com o Faria de Oliveira (ministros 
da Indústria e do Comércio, à época): eles 
vêm e não fazem só a Autoeuropa. Indu-
ziram um cluster à volta de muitas coisas 
importantes. Por vezes é preciso ter força 
e convicção para dizer: é isto que nós pre-
cisamos, não vamos ser populares.

Teria feito muito jeito ao Norte ter havido 
um investimento desses…

O Norte não deixou de beneficiar dessa 
aposta. Nessa ocasião instalou-se uma 
fábrica de volantes em Vila Nova de Cer-
veira que tinha um único cliente, que era 
a Renault ou assim uma coisa. O que pre-
cisamos sempre é de fazer as coisas bem 
feitas e não pensar que o nosso mercado 
é o imediato. O nosso mercado é o mundo.

O Porto e o Norte têm muito essa tradição
Note, não há receitas únicas. Como dizia 

um amigo meu, um político espanhol, te-
mos de ir vendo e provado. Com a tradição 
do Norte de haver médias empresas, o 
que é preciso é que elas estejam em rede, 
que cada um faça o que estiver a fazer de 
forma muito bem feita.

Não gosta de economias baseadas numa 
única actividade. O Porto não corre esse 
risco com o turismo impulsionado pelas 
low cost?

Corre. As pessoas não têm essa ideia, 
mas o turismo é um sector muito vulnerá-
vel. Basta uma porcaria qualquer de uma 
moléstia e as pessoas desertam. Não há 
lealdade nenhuma nos destinos.

O Porto está a dedicar energia a mais  
ao turismo?

O turismo no Porto, além das divisas 
que traz e dos empregos que gera, contri-
bui muito para a imagem. Quando viajo e 
digo que sou do Porto eles dizem: “Linda 
cidade, já lá estive”. As pessoas não conhe-
ciam a cidade. A imagem do país forma-se 
de muitas coisas e a que mais interessa 
para o desenvolvimento é a imagem da sua 
inteligência. Nós já temos 18% de estran-
geiros na Casa da Música, nos concertos 
– e eu quero ter mais. Eu vou lá e vejo-os 
a falar algumas línguas que nem sei o que 
são. Mas, em relação ao essencial: é peri-
goso? Temos de diversificar, sempre. Uma 
região que assenta só numa empresa, só 
num sector, corre riscos. Pode acontecer 
que haja um concorrente que tome esse 
sector e provoque uma derrocada de um 
momento para o outro. 

Sendo o turismo uma indústria predadora, 
fala-se no receio de o Porto se descarac-
terizar, de se tornar numa cidade de bu-
gigangas e tuk-tuk. Receia esse cenário?

Há receio evidente. Esse retrato que 
fez aplica-se como uma luva a uma cidade 
que conheci há muitos anos e que era um 
encanto de lá estar, que é Rhodes. É uma 
ilha no sul da Grécia e quando a conheci, 

há 40 anos para aí, era um local óptimo 
para se passear. A luz é fascinante e havia 
um barco de cruzeiros por semana; hoje 
há sete por dia. De maneira que passear 
em Rhodes para alguém que goste de Rho-
des só pode acontecer depois das seis da 
tarde, quando os barcos de cruzeiro se 
vão embora. Os sete barcos de cruzeiro 
significam 15 mil pessoas ou mais, para 
aí 20 mil. São 20 mil pessoas projectadas 
a comprar bugigangas.

Nota que em alguns momentos o turismo 
no Porto está a acusar uma sobrecarga?

Sim, é verdade. Nós temos que ser tal-
vez objectivos e perguntar: será este o 
turismo que nos interessa? Ou um turismo 
mais à Suíça?

E qual é a sua resposta?
Eu prefiro a qualidade.

E isso é possível no Porto, uma cidade que 
depende tanto das low-cost?

É. Podemos ter as duas. Podemos con-
ciliar esse turismo com um turismo de 
qualidade, em que a gastronomia e o vinho 
têm um papel importante, em que uma 
certa cultura também é importante.

Daí o facto de Miró ter ficado no Porto seja 
mais um activo importante?

É uma aposta na gama alta do turismo. 
Apostar na gama baixa pode ser muito 
interessante, mas não é estável. Não é es-
tável. A gama alta tem mais permanência 
e dá mais dinheiro.

“O turismo no Porto, além 
das divisas que traz e dos 
empregos que gera, contribui 
muito para a imagem. 
Quando viajo e digo que sou  
do Porto eles dizem: Linda 
cidade, já lá estive. As pessoas  
não conheciam a cidade.  
A imagem do país forma-se  
de muitas coisas e a que  
mais interessa é a imagem  
da sua inteligência.”

“A coleção Miró ter ficado no 
Porto é uma aposta na gama 
alta do turismo. Apostar na 
gama baixa pode ser muito 
interessante, mas não é 
estável. Podemos conciliar 
esse turismo com um turismo 
de qualidade, em que a 
gastronomia e o vinho têm 
um papel importante, em que 
uma certa cultura também  
é importante.”
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Estamos a comemorar os 20 anos do Porto 
Património Mundial. Voltando atrás, até 
1996, o que acha que o Património Mundial 
trouxe de novo à cidade? Orgulho?

Em primeiro lugar contribuiu muito 
para uma responsabilização dos agentes. 
Isto é património mundial, não se pode 
tocar, não se pode abandalhar, não se pode 
destruir e fazer um arranha-céus. E essa 
atitude de protecção, de cuidado na actua-
ção, hoje não se discute. Hoje todos sentem 
que há coisas, fachadas, nas quais não se 
pode tocar. Já não há pressões de ninguém, 
dos especuladores, dos promotores, já nin-
guém faz pressão para adulterar o aspecto 
da cidade. A primeira grande vantagem foi 
tomar a consciência do valor que nós te-
mos. Ou, dito de outra forma, que nos está 
confiado. É nosso mas temos de o passar 
para a geração seguinte. E depois houve 
muita gente a aprender que isso, afinal, 
dava dinheiro, que compensava. Afinal 
não era pôr uma cidade numa redoma, 
que o património bem utilizado pode ser 
um modo de vida de gente que cá investe, 
que usa isto para restaurantes ou para 

hotéis que estão cheios, e portanto, houve 
a consciencialização do valor económico 
da protecção. 

De resto, o Porto tem ainda algumas fe-
ridas abertas dos atentados que foram 
feitos ao seu miolo medieval. Caso da 
avenida da Ponte.

Uma ferida que ainda não está resol-
vida. Vale a pena deitar abaixo uma coisa 
que ninguém tem para fazer uma coisa 
que toda a gente tem? Se nós dermos cabo 
daquilo que nos dá carácter, que define o 
nosso carácter… É preciso explicar por 
que razão aquilo define o nosso carácter.

Qual é a sua explicação?
Há que procurar explicações em cada 

sítio. A Rua Mouzinho da Silveira, por 
que é que é assim? Por que é que ela foi 
assim? O que é que lá estava? Ou a Rua 
dos Flores? A Rua das Flores da minha 
adolescência era uma rua de ourives. Os 
ourives desertaram todos. As grandes ca-
sas de ourivesaria do Porto estavam todas 
na Rua das Flores. A senhora Franco, a 

senhora Carmen Polo de Franco, quando 
vinha para a Galiza vinha sempre ao Porto 
para comprar jóias. Arranjava um dia para 
vir comprar as suas jóias. A loja fechava, 
ela ficava lá duas horas, gastava uma pipa 
de massa… 

Tivemos a Capital da Cultura onde as 
coisas não correram muito bem. O Por-
to desencontrou-se um pouco. Foi uma 
ressaca? 

O que acho que houve foi, em determi-
nada ocasião, falta de coordenação. 

Refere-se às obras?
À intervenção urbana. Fez-se tudo ao 

mesmo tempo, sem grande coordenação. 
Aquilo prolongou-se muito e a população 
ficou irritada. Eu tenho uma teoria para as 
obras: as obras só são apreciadas dois dias. 
No dia em que são anunciadas e no dia em 
que são inauguradas. Entre o dia do anúncio 
e o dia da inauguração há pó, há lama, há 
transtorno, toda a gente diz mal. E depois 
da inauguração, no dia seguinte, as pessoas 
pensam que as obras sempre lá estiveram.

E, no caso da Capital da Cultura, entre  
o anúncio das obras e a inauguração cor-
reram anos.

Em alguns casos correram anos. Ali 
teria havido, enfim, grande vantagem em 
ter-se assegurado uma unidade de coor-
denação. Depois houve também algum 
desajustamento da ambição. Quis-se fazer 
muita coisa ao mesmo tempo.

A Capital da Cultura acontece depois 
de uma década em que tivemos o metro, 
tivemos o Património Mundial, uma cer-
ta abertura e cosmopolitismo. Em 2001 
houve, de alguma forma, uma ressaca?

Em primeiro lugar teve de se pagar 
contas. E quando se tem de pagar contas…

… há sempre azia…
…. Essa fase de arrefecimento, o ter de 

pagar as contas, é sempre uma trapalhada. 
Houve muitas cidades onde isso aconte-
ceu. Talvez o caso mais conhecido e mais 
sério tenha sido Sevilha depois da Expo 
de 1992. Houve arrefecimento porque os 
orçamentos seguintes tiveram de pagar  

L U Í S  V A L E N T E  D E  O L I V E I R A  •  E N T R E V I S T A
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as contas. Isto é como aquele não muito 
rico que casa uma filha, faz uma grande 
festa e depois fica cinco anos a pagar a 
boda. Nós casámos a nossa filha e tivemos 
de pagar a boda.

Pela sua experiência, como ministro, como 
académico, que imagem acha que o Porto 
projecto projecta no país? O Porto é visto 
como o lugar daqueles irredutíveis gaule-
ses que estão sempre a protestar?

Não, eu suponho que não. O Porto tem 
no resto do país a imagem de uns homens 
empreendedores muito ensimesmados  
no trabalho.

Um pouco aborrecidos, portanto…
Não necessariamente. Porque hoje o 

que eu vejo é muita gente dizer que a noite 
no Porto é melhor que em Lisboa. Se vir a 
miudagem, eu digo por experiência muito 
próxima, eles dizem que a noite no Porto é 
única. Antigamente dizia-se que relativa-
mente à Galiza que em Vigo se trabalhava, 
em Pontevedra aborrece-se, em Santiago 
reza-se e na Corunha diverte-se.

Dizia-se o mesmo em relação a Braga, 
Coimbra e Lisboa…

É a mesma coisa. A imagem do Porto 
no país é de uma cidade mais ligada ao 
empreendedorismo, ao trabalho, ao co-
mércio e à indústria do que propriamente 
o divertimento. Hoje eu imagino que em 
Braga já não se reze e se estude. A obses-
são do trabalho é uma marca genética do 
Porto. Foi e continua a ser. Não é que ao 
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trabalho esteja sempre associado o abor-
recimento e a falta de imaginação. E por 
isso os portuenses quando se divertem, 
também o fazem em grande.

O Porto é também uma cidade de cul-
tura. Não apenas pela Casa da Música ou 
de Serralves, mas também pela sua pró-
pria produção cultural. Embora aí, e não 
sei se subscreve esta tese, se calhar não 
estamos a viver o período mais glorioso 
da história do Porto. Não como nos anos 
60 dos grandes pintores ou dos anos 80 
da música pop.

De qualquer das formas há duas coisas 
no Porto que ajudaram a mudar muito a 
imagem para o exterior. Já as disse: Ser-
ralves e a Casa da Música. Note, é natural 
que Lisboa tenha puxado muitas coisas. 
Apesar de haver alguns artistas plásticos 
no Porto, a inovação está mais em Lisboa 
neste momento. 

Nos anos 50 ou 60 não estava?
Nós não podemos decretar isso. É por 

vagas. Por que é que o Porto foi grande 
na parte artística nos anos 60? Os Quatro 
Vintes [grupo de artistas plásticos forma-
do por  Jorge Pinheiro, Armando Alves, 
Ângelo de Sousa e José Rodrigues] tiveram 
muita influência nessa vaga. Mas o Porto, 
hoje, tem dois Prémios Pritzker. Não deve 
haver muitas cidades do mundo, suponho 
até que não há outra cidade do mundo, que 
tenha dois Pritzker. Na arquitectura, o 
Porto tem uma posição única no mundo. Se 
me pergunta: deveríamos nós todos tirar 
mais vantagens desses valores que temos? 

L U Í S  V A L E N T E  D E  O L I V E I R A  •  E N T R E V I S T A

Esses dois Prémios Pritzker são valores 
para o Porto e nós devemos valorizá-los 
como se valorizaram os Quatro Vintes. 

Do ponto de vista político, o Porto tem a 
tradição de uma certa rejeição à nobiliar-
quia, foi a cidade do Liberalismo e depois 
do 25 de Abril a cidade que assumiu um 
discurso mais assertivo contra a excessi-
va centralização do país. O Porto perdeu 
pergaminhos na sua identidade política?

Acho que sim. Perdeu. Se me pergunta, 
houve um ou outro intérprete, perante 
os quais as pessoas tinham respeito. A 
afirmação do Porto nesse aspecto de dizer 
que “não passa tudo” continua a ser impor-
tante. Houve uma ocasião, na parte mais 
indisciplinada do PREC, em que as pessoas 
do estrangeiro achavam que quando pre-
cisavam de ter informações mais sólidas 
acerca da economia, por exemplo, eles não 
davam por mal empregue vir falar com a 
gente ao Porto. Não havia interlocutores 
em Lisboa. Depois, há sempre a centrali-
zação é uma tentação permanente.

Que existe luta permanente, no bom  
sentido?

Se não lhe quer chamar luta, porque 
luta dá um sentido diferente, chame-lhe 
uma contra-acção. Porquê? É evidente 
que o que as pessoas querem é poder. Se 
não são contrariadas nesse poder, vão con-
centrando. Isso é mais fácil, mas é menos 
variado, tem vícios, tem riscos.

Há uns anos atrás as elites económicas 
participavam muito nessa contra-acção 
e deixaram de o fazer.

Se calhar aprenderam novos caminhos.

Está a dizer que é mais fácil ir a Lisboa  
e resolver os problemas?

É. 

Alguma vez lhe passou pela cabeça dei-
xar o Porto e ir viver para outra cidade 
qualquer?

Não. Note, eu gosto de viajar e viajo. Há 
muitas cidades do mundo onde eu gosto 
de estar, especialmente nos lugares onde 
não me sinto estranho. Estudei em Haia, na 
ocasião chamada a maior aldeia do mundo, 
e não me sinto estrangeiro em Haia. Não 
gostaria de viver numa cidade em que eu 
fosse só espectador. Eu não me vejo sem 
ter um envolvimento qualquer nos desti-
nos, mesmo que seja só na parte cívica. 
Hoje só sou de fundações.

É um senador. 
Atualmente só tenho fundações, cinco 

ou seis fundações. Só dou palpites (risos). 
Muitas vezes no Porto vêem-se atitudes 
contra Lisboa e eu não tenho atitudes 
contra Lisboa. Lisboa é uma cidade linda, 
agradabilíssima. Mas eu gosto muito do 
Porto. O Porto tem vantagens. É muito 
importante para mim que tenha ligações 
ao estrangeiro e que eu veja um anúncio 
de uma coisa qualquer e que me possa 
deslocar lá com facilidade. As companhias  
low cost dão-me essa possibilidade de 
viajar mais vezes. Há um museu que abre 
em Marselha e eu vou dois dias: 33 euros 
para ir e 44 para voltar (risos). Isso ainda 
consigo pagar. Já me passou pela cabeça 
ir viver para outra cidade. Mas decidi 
não sair do Porto. Não iria viver para 
uma aldeia. Sou um homem de cidade.  
Isso é evidente. •

“A obsessão do trabalho é uma 
marca genética do Porto.  
Foi e continua a ser. Não é que 
ao trabalho esteja sempre 
associado o aborrecimento  
e a falta de imaginação. E por 
isso os portuenses quando  
se divertem, também o fazem 
em grande. O que eu vejo  
é muita gente dizer que a 
noite no Porto é melhor que 
em Lisboa.”


