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P. 11
O Museu da Cidade nasceu para dar cor-
po a uma identidade que vem finalmente 
unificar os 16 espaços museológicos do 
Município. Com este novo conceito que 
incorpora uma nova imagem, desenvolvida 
a partir de cinco eixos, há novas janelas de 
programação que se abrem. ≤ 

D O  P O D E R

Nesta edição do jornal Porto. mostra-
mos alguns projectos que se concluem, 
enquanto outros surgem e ainda ou-
tros – como o Matadouro – continuam 
à espera do visto de alguém que não 
conhecemos nem elegemos. Foque-
mo-nos, contudo, no que fizemos no 
Porto em matéria de obras munici-
pais. Veremos que, mesmo aquilo 
que assumimos como nosso, sendo 
obrigação original do Estado, como 
o Terminal Intermodal, o Centro de 
Saúde de Ramalde ou o Liceu Alexan-
dre Herculano, mesmo nesses casos, 
em que aceitamos quebrar a inércia 
de décadas do poder central através 
de acordos, nos deparámos com um 
calvário de regras castradoras. Da 
contratação pública às exigências de 
duplos vistos, quase sempre por des-
confiança do Estado sobre si próprio, o 
percurso é muito duro. Isto é, mesmo 
naquilo que podemos já fazer, mesmo 
naquilo que até estamos dispostos a 
assumir e não era nossa tarefa, fica-
mos dependentes de decisões e leis 
construídas longe do país real.
A ideia descentralizadora do Primei-
ro-Ministro, um ex-presidente da Câ-
mara, é por isso virtuosa. O que não é 
virtuoso e muitos autarcas contestam, 
é que até esse projecto de descentrali-
zação tenha caído nas malhas do cen-
tralismo e que se queira agora obrigar 
os municípios a aceitar o ónus de res-
ponsabilidades, sem que lhes seja dado 
o poder para fazer.  Por isso digo, o 
primeiro passo para a descentralização 
tem que ser dado no sentido de confiar 
nas autarquias, dando-lhes real poder 
político e decisório. Não apenas tarefas 
e um cheque curto demais. •

Rui Moreira
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A cidade do Porto foi palco 
de todos os acontecimen-
tos políticos relevantes que 
ocorreram em Portugal no 
século xix. Enfrentou estoi-

camente as invasões francesas; preparou 
com paciência e inteligência a Revolução 
Liberal de 24 de Agosto de 1820, data da 
fundação do regime liberal do país na Câ-
mara do Porto, casa onde foi constituída 
a Junta Provisional do Governo Supremo 
do Reino; uma década depois, passou pela 
heroica prova de resistência do Cerco do 
Porto, que se estendeu ao longo de mais 
de um ano, até ao levantamento do sítio 
às tropas de D. Pedro, em agosto de 1833, 
capítulo que assinala a vitória do liberalis-
mo sobre o absolutismo; assistiu ao Golpe 
de Estado da Regeneração, liderado pelo 
Marechal Saldanha, em 1851; viveu a Re-
volta da Janeirinha, em 1868; foi motor da 
primeira revolução republicana, em 1891.
Um século “com o Porto à frente na 

afirmação patriótica da nacionalidade”, 
resume Pedro Baptista, comissário geral 
das comemorações do bicentenário da 
Revolução Liberal do Porto, acontecimen-
to-charneira oitocentista, que vai ser assi-
nalado ao longo deste ano através de um 
vasto conjunto de iniciativas: exposições, 
um congresso e uma conferência internacio-
nal, colóquios, conversas situadas, sessões 
especiais de “Um Objeto e seus Discursos 
por Semana”, concertos, percursos e visitas 
orientadas, lançamentos de livros e um 
ciclo de cinema.
O programa está lançado, a cidade e o país 
convidados a participar e a conhecer verda-
deiramente a história que introduz Portugal 
na era da modernidade. Urgia fazê-lo 200 
anos depois e era mandatório ser o Porto 
a assumir esse papel, sabendo-se hoje que 
a historiografia nacional nunca demons-
trou especial interesse em aprofundar 1820. 
“O que importou aos historiadores não foi 
tanto o processo de constituição do Estado 

Liberal, mas sim a perda do império e as 
consequências da independência do Brasil 
para a economia”, constata o Prof. Lopes 
Cordeiro, comissário da exposição “1820. 
Revolução Liberal do Porto”, que inaugura 
a 20 de fevereiro, na Casa do Infante.
As celebrações dos 200 anos de 1820 são 
organizadas pelo Município e a elas asso-
ciou-se um vasto leque de reputadas perso-
nalidades e instituições da cidade, incluin-
do universidades, mas não o Parlamento. 
“Ousei ainda, confesso, escrever uma carta 
ao presidente da Assembleia da República 
(ar). Admitia que, passados tantos anos, 
apesar de estar em Lisboa, já não tivesse 
grande embaraço pelo Porto comemorar 
esta revolução”, afirma Rui Moreira, que 
apesar de lamentar o facto de a ar não se 
associar às comemorações, (ainda que re-
centemente tenha saudado o Município pela 
iniciativa), enaltece o “excelente programa” 
que a cidade tem preparado para celebrar 
a Revolução Liberal. À moda do Porto. •

P. 8
Há um antes e um depois da Declaração do 
Rivoli. Autarcas de todo o país reuniram 
no Porto para dizer a uma só voz que este 
processo de descentralização não serve 
a população e apelar ao Governo que re-
troceda na imposição da transferência 
de competências obrigatória em 2021. ≤

P. 15
Faltam ao Porto equipamentos desporti-
vos. Essa realidade tem sido colmatada 
através de uma rede de parcerias entre 
a Câmara e os clubes locais. Este ano, a 
aposta municipal é reforçada com mais de 
10 milhões de euros para a construção de 
novos complexos desportivos. ≤
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Trabalho de “formiguinha”

225 é o número mágico 
de caldeiras de ár-
vores requalificadas 
na cidade em 2019, 

em 15 artérias. Este trabalho de “formi-
guinha” é desenvolvido pelos serviços 
municipais e consiste na intervenção 
sobre a área degradada à volta do tronco 
de uma árvore (caldeira), devido ao cres-
cimento natural das raízes. O problema 
coloca-se com frequência e a solução 
passa por uma atuação sistemática do 
redimensionamento e da requalificação 

das caldeiras, com vista a eliminar ou 
mitigar os riscos para os utilizadores da 
via pública, em função da deterioração de 
passeios, faixas de rodagem e/ou zonas 
circundantes.
Neste início de ano, os trabalhos estão 
a decorrer na Avenida de Antunes Gui-
marães, mas há mais artérias identifi-
cadas pelo Município para intervenções 
do mesmo género, um pouco por todo o 
território, sempre com a prioridade de 
compatibilizar o espaço público com o 
património arbóreo da cidade. •

A Corujeira que queremos

Centro pronto à recolha de animais

Sem herbicidas 
químicos

Por que é que as ervas daninhas cres-
cem agora mais depressa?
Porque a Câmara do Porto deixou de usar 
herbicidas químicos, nomeadamente o 
glifosato. O seu controlo é agora mecânico 
e feito por meios humanos. Logo, é um 
processo mais demorado e dispendioso.

O glifosato é perigoso?
Em março de 2015, a Organização Mun-
dial de Saúde classificou-o como “can-
cerígeno provável para o ser humano”. 
Atento a este alerta, no mesmo mês, o 
Porto proibiu o seu uso no controlo de 
pragas no espaço público.

Vamos ter então mais ervas daninhas?
Sem os produtos químicos, é verdade 
que crescem mais rápido. Mas o Muni-
cípio continua a tratar das ruas e a fazer 
a monda mecânica das ervas daninhas 
nos arruamentos, parques, jardins e 
terrenos públicos.

Este problema só se coloca no Porto?
Não. Há cidades que continuam a usar 
o glifosato, com os potenciais problemas 
para a saúde pública que podem acarre-
tar. Por cá, a Assembleia da República 
decidiu não restringir o seu uso. Mas, por 
exemplo, a Áustria decidiu banir o herbi-
cida. Já cidades europeias como Berlim 
tomaram a mesma opção que o Porto e 
preferem que, temporariamente, as ervas 
cresçam mais um pouco, enquanto não 
são encontradas soluções eficientes com 
herbicidas biológicos e não nocivos. •

Está concluída a empreitada 
de construção do novo Cen-
tro de Recolha Oficial de 
Animais do Porto, em Cam-
panhã, que irá substituir o 

antigo canil da Rua de São Dinis, no Car-
valhido, logo que estejam instalados os 
equipamentos veterinários e o mobiliário, 
o que deverá acontecer até ao final do 
primeiro trimestre do ano.
A nova infraestrutura, que fica locali-
zada nos terrenos contíguos ao Viveiro 
Municipal (Rua das Areias), começou a 
ser construída há menos de dois anos e 
constitui um importante passo em ter-
mos de saúde pública e do Plano Mu-
nicipal de Controlo e Bem-Estar das 

Populações Animais de Cães e Gatos, 
garantindo condições dignas de aloja-
mento e manutenção.
Além de mais do que duplicar o núme-
ro de boxes, que passará das atuais 94 
no “velho” canil para 220, o novo centro 
dispõe de bloco cirúrgico para esteriliza-
ção de cães e gatos, sala de enfermagem 
independente para tratamento e acompa-
nhamento clínico dos animais alojados, 
zonas de exercício e sociabilização e uma 
área de tosquia e higienização. 
As condições permitirão também a arti-
culação com a Direção Geral de Alimen-
tação e Veterinária (dgav), para o apoio 
no alojamento de animais em quarentena 
provenientes de outros países. •

A Câmara procura as melhores soluções 
de projeto com vista à requalificação do 
espaço público da Praça da Corujeira e da 
sua envolvente, mais concretamente Rua 
Nova da Corujeira, Rua Central da Coru-
jeira, Rua de Ferreira dos Santos, Rua das 
Escolas e Rua de São Roque da Lameira, 
agora que foi lançado o concurso público. 
A intenção é intervir sobre os referidos 
espaços públicos, de forma a melhorar 
o serviço e as condições de utilização da 
rede viária municipal e intermunicipal. 
Além disso, a requalificação tem como 
propósito criar na Praça da Corujeira 
uma centralidade renovada e reforçar a 
sua integração no sistema de acessos ao 
centro da cidade a partir da zona oriental, 
potenciando e valorizando a sua ligação à 
malha envolvente, afirmando aquele ter-
ritório como um dos principais espaços 

lúdicos e turísticos da cidade e como um 
polo central das novas dinâmicas urbanas 
de Campanhã.
A estimativa preliminar de custo da obra é 
de cerca de 4,4 milhões de euros e deverá 
contemplar ações no âmbito do Projeto 
Europeu urbinat, no qual o Porto tem 
um papel de cidade front-runner, ou seja, 
de liderança.
O concurso da Corujeira vai atribuir pré-
mios no valor global de 31 mil euros. O 1.º 
prémio aponta para o montante de 15 mil 
euros e a totalidade dos prémios de par-
ticipação (2.º, 3.º, 4.º e 5.º classificados) 
perfaz 16 mil euros.
No final, caberá ao vencedor do concurso, 
gerido pela empresa municipal go Porto, 
a conceção e desenvolvimento do projeto 
de “Requalificação do Espaço Público da 
Praça da Corujeira e sua Envolvente”. •

Pelotão resiliente 
O Município do Porto passou a integrar o 
programa das “Cidades Resilientes”. Rui 
Moreira e a representante especial das 
Nações Unidas para a Redução dos Riscos 
de Catástrofes, a diplomata Mami Mizutori, 
assinaram o documento que oficializa a ade-
são do Porto a esta iniciativa, enquadrada 
na Estratégia Internacional para a Redução 
de Catástrofes, da onu. A candidatura teve 
assim um final feliz e, através dela, o Porto 
passa a estar envolvido numa campanha 
que encoraja as cidades aderentes a imple-
mentar medidas mais capazes de superar 
estes tipo de acontecimentos.
Foi ainda constituído um Fórum Europeu 
para Redução do Risco de Catástrofes, 
com o objetivo de partilha e debate sobre 
estas questões numa plataforma global, 
que agrega plataformas nacionais. •

Mini ginásios  
ao ar livre

A cidade vai ter uma rede de equipamen-
tos desportivos em espaços verdes. Numa 
primeira fase, serão instalados em 18 bases 
distintas, como jardins, parques e espaços 
públicos, identificados com o apoio das 
Juntas de Freguesia. 
Contribuir para a promoção de estilos de 
vida saudáveis, motivar para a prática 
regular de atividade física, potenciar o 
envelhecimento ativo, mitigar os efeitos 
dos fenómenos de exclusão social, são 
os principais vetores do projeto que, es-
sencialmente, apostará em dois tipos de 
estrutura: equipamentos fitness ou bio 
saudáveis e circuitos de manutenção. •

29 edifícios vão 
produzir energia

Os sistemas fotovoltaicos vão ser fortaleza 
de 29 coberturas de edifícios municipais, 25 
dos quais escolas da rede pública municipal. 
O concurso público está lançado e a insta-
lação inicial de uma potência de 1mw (me-
gawatt) vai diminuir a utilização de energia 
elétrica proveniente da rede em cerca de 
27%, num total de 1,4 gwh (gigawatts) por 
ano. Uma poupança energética significa-
tiva, que contribuirá para a diminuição 
anual das emissões de gases de efeitos de 
estufa, na ordem das 505 toneladas, e ainda 
corresponderá a uma descida na fatura da 
eletricidade superior a 150 mil euros por 
ano. Considerando que o investimento mu-
nicipal realizado através da Domus Social 
é de 1 milhão de euros, o tempo de retorno 
será inferior a seis anos.
Ao privilegiar a instalação destes equipa-
mentos em escolas, a autarquia pretende 
sensibilizar alunos e comunidade para as 
mais-valias da energia solar, despertando 
consciências e induzindo comportamentos.
O efeito multiplicador desta medida poderá 
ser ainda maior, considerando que o Muni-
cípio prevê instalar sistemas fotovoltaicos 
em edifícios onde é feito o carregamento de 
parte da frota municipal, o que permitirá 
que os veículos possam carregar com base 
em eletricidade 100% renovável. •

Europa  
inspira-se aqui

A próxima reunião anual do Fórum do 
Ambiente da rede Eurocities vai decor-
rer no Porto e em Guimarães, de 18 a 20 
de março. A conferência terá como tema 
“cidades inspiradas pela natureza”. Para 
Filipe Araújo, vice-presidente da Câma-
ra do Porto com o pelouro da Inovação e 
Ambiente, o sucesso desta candidatura 
também se deve ao papel liderante que a 
cidade tem vindo a assumir nestas maté-
rias, nomeadamente ao nível dos “com-
promissos com a descarbonização e nos 
investimentos municipais aplicados”. 
A cidade do Porto preside ao Fórum do Am-
biente desde outubro de 2018. O organismo 
tem-se debruçado sobre importantes tópi-
cos, como biodiversidade, energia e transi-
ção energética, alterações climáticas, água, 
gestão de resíduos e ruído. A Eurocities foi 
criada em 1986 e integra atualmente 140 
cidades-membros e 45 cidades-parceiras, 
abrangendo uma população de 130 milhões 
de cidadãos de 39 países. •

Mais bebedouros 
públicos

A instalação de 20 novos bebedouros fica 
concluída até ao final do primeiro trimes-
tre de 2020. Já iniciou na época balnear 
de 2019 e vai avançar com a instalação de 
novos equipamentos na zona histórica e 
na marginal ribeirinha oriental. A medida, 
operacionalizada pela Águas do Porto, dá 
sequência à política que permitiu a reabi-
litação de fontes e fontanários públicos e 
à instalação de bebedouros principais nos 
circuitos pedonais e cicláveis da cidade. 
Por outro lado, visa fomentar o consumo 
da água da torneira fora de portas. 
Também os amigos de quatro patas têm 
lugar neste plano. Desde o verão de 2018, 
há bebedouros instalados nas praias 
atlânticas que estão igualmente prepa-
rados para animais, com local próprio 
para poderem beber água. O objetivo é 
replicar este modelo noutros pontos da 
cidade, nomeadamente em jardins e ou-
tros espaços verdes. •

Jardim da Água 
anima Nova Sintra

O Jardim da Água é o novo evento de cará-
ter regular a entrar na agenda de anima-
ção na cidade. Realiza-se ao segundo sába-
do de cada mês e pretende dar a conhecer 
à população o Parque das Águas, recatado 
pulmão verde em plena zona oriental. 
O espaço, também conhecido como Jar-
dins de Nova Sintra, é sede da Águas do 
Porto, empresa municipal que dinamiza a 
iniciativa com diversos atrativos.
A programação inclui atividades lúdicas 
e culturais, entre as quais um mercado 
tradicional, visitas guiadas, horas de conto, 
sessões de sensibilização de poupança da 
água, exposições, documentários e ativa 
ainda momentos musicais e/ou teatrais.
O evento é de entrada gratuita e o par-
que de estacionamento da Águas do Porto 
também. Mas as estações de metro do 
Heroísmo e de Campanhã ficam muito 
próximas e são uma forma mais amiga do 
ambiente de chegar ao Jardim da Água. •

Boas práticas 
reconhecidas

O Programa Interreg Europe, que ajuda 
os governos regionais e locais em toda a 
Europa a desenvolver e promover melho-
res políticas, fez o reconhecimento oficial 
de duas boas práticas implementadas pelo 
Município do Porto no domínio das políti-
cas ambientais.
São elas a recolha porta-a-porta nos es-
tabelecimentos localizados na Ribeira e 
a redução do desperdício alimentar em 
restaurantes, entretanto já publicadas e 
integradas na base de dados de boas prá-
ticas da “Interreg Europe Policy Learning
Platform”, passando por isso a servir de 
exemplo bem-sucedido para toda a União 
Europeia e não só. 

R E C O L H A  P O R TA-A- P O R TA

No primeiro caso, baseou-se no acordo com 
os maiores produtores de resíduos para a 
recolha porta-a-porta, ou seja, na estratégia 
de recolha diferenciada nos estabelecimen-
tos comerciais localizados na Ribeira, onde 
passou a fazer-se a separação por tipo de 
resíduo, cumprindo-se assim duas priori-
dades: evitar a necessidade da presença 
de maior número de contentores nas ruas, 
para acolher as quantidades de resíduos dos 
estabelecimentos e a sobrecarga de cada 
contentor com a consequente necessidade 
de maior frequência no seu esvaziamento.
A medida foi bem aceite pelos comercian-
tes, que acederam a manter dentro de 
portas os contentores de pequenas dimen-
sões até à sua recolha seletiva, deixando 
de utilizar os recipientes de rua. 

P R E V E N Ç ÃO  D E  D E S P E R D Í C I O

Por sua vez, a prevenção do desperdício 
alimentar nos restaurantes foi concretiza-
da através de dois programas: Dose Certa 
e Embrulha. O Dose Certa passa pelo acor-
do com os empresários da restauração e 
tem como objetivo melhorar as práticas 
em termos ambientais e de otimização de 
custos, sensibilizando e consciencializando 
para uma mudança de comportamentos. 
Em síntese, promovendo a redução da pro-
dução de resíduos e de sobras alimentares. 
Já o projeto Embrulha, reconhecido re-
centemente como exemplo europeu para 
empreendedorismo social, consiste em dis-
ponibilizar aos restaurantes embalagens 
biodegradáveis, mas de aspeto apelativo, 
que permitam e incentivem os clientes 
a levar consigo para casa as sobras da 
própria mesa.
Com o Embrulha, o Porto evitou o desper-
dício alimentar de quase 13 toneladas de 
produtos só em 2018. •

Meta da reciclagem 
foi ultrapassada 

Os objetivos a que a cidade do Porto se 
propôs para 2020, no que diz respeito à 
taxa de preparação de resíduos para re-
ciclagem, já foram ultrapassados, revela 
o relatório da empresa municipal Porto 
Ambiente, que apresenta os dados com-
pilados de 2019, disponíveis para consulta 
através do sítio www.portoambiente.pt. 
Com uma taxa de reciclagem a rondar os 
37% e com um valor de 68,79 kg/habitante 
por ano de retomas de recolha seletiva, a 
Porto Ambiente conseguiu suplantar as 
metas fixadas para 2019 e ficar acima dos 
valores definidos para 2020, que eram de 
30,66% para a taxa de reciclagem.
O valor inferior a 1% de depósito de re-
síduos em aterro que o Porto conseguiu 
alcançar através da Lipor – sistema in-
termunicipal de gestão de resíduos em 
alta que a cidade integra – corresponde a 
outro dos indicadores de excelência alcan-
çados no ano transato, uma vez que fica já 
muito abaixo do valor máximo de 10% que 
a Comissão Europeia estabeleceu como 
objetivo para 2030. Demonstra também 
que a cidade está alinhada relativamente 
à política de Aterro Zero (Zero Landfill). 
Os dados indicam ainda um crescimento 
de 11,3% na fração da recolha seletiva.
No documento, destaque por fim para a 
reorganização e reforço da rede de eco-
pontos, que conta, atualmente, com cerca 
de 1200 ecopontos, e para a introdução 
de novos modelos de equipamentos que 
facilitam a correta deposição dos resíduos. 
A Porto Ambiente foi constituída em 
fevereiro de 2017 para gerir os resíduos 
urbanos e a limpeza do espaço público. •
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Futura Lapa à lupa Mais habitação acessível em Lordelo

O projeto de habitação acessível para 
os terrenos municipais de Lordelo 
do Ouro cresceu em número e em 

investimento. Neste local, estava inicial-
mente prevista a construção de 170 fogos, 
com um modelo clássico de investimento 
municipal correspondente a 19 milhões de 
euros. Só que considerando o potencial da 
área, envolvida pelos bairros de Pinheiro 
Torres e da Mouteira, o Município do Porto 
viu nela uma oportunidade para pensar 
em algo maior, incluindo a reformulação 
urbanística de toda a zona, onde subsistem 
problemas de segregação territorial.
Assim, subiu-se a fasquia para a constru-
ção de 300 a 320 fogos, distribuídos por 
cinco novos blocos, dois deles de cons-
trução em altura, e o investimento saltou 
para os 46 milhões de euros: 32,5 milhões 
para habitação, 11,5 milhões para obras 
de urbanização e 2 milhões para projetos.

O projeto consagra agora a conclusão do 
sistema viário do Campo Alegre e de Diogo 
Botelho, um arruamento novo referente 
ao prolongamento da Rua da Mouteira, o 
desentubamento da Ribeira da Granja (que 
atravessa o Bairro de Pinheiro Torres) e 
a abertura de becos sem saída, hoje po-
tenciadores de exclusão e de insegurança. 
Neste momento, estão a ser ultimados 
os três concursos de conceção de proje-
to para lançamento: um para os espaços 
públicos e ordenamento paisagístico e os 
outros dois para a construção de habitação 
a preços acessíveis. Depois de concluídos 
os projetos, será lançado o concurso para 
a empreitada, pelo que obra no terreno só 
deve efetivamente chegar em 2021. Dada 
a envergadura do investimento, a Câma-
ra do Porto vai procurar novas formas 
de financiamento para este programa de 
regeneração urbana. •

Primeira versão do novo Plano Diretor 
Municipal está concluída

Sem depender 
de terceiros

O Município do Porto governa-se com 80%
de receita própria, sendo mesmo aquele que 
apresenta maior independência financei-
ra entre as câmaras municipais da Região 
Norte. Os resultados estão versados num 
estudo da Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte (ccdr-n), 
que assinala ser esta uma exceção, já que a 
grande maioria das autarquias nortenhas 
(76) está dependente, em larga medida, do 
Estado Central.•

Está a decorrer o período de candidatu-
ras a uma das 15 habitações reabilitadas 
no Morro da Sé, que vão ser arrendadas 
pelo Município a preços acessíveis.
Os fogos serão atribuídos mediante sor-
teio a quem apresente candidatura até 
28 de fevereiro e segundo as condições 
constantes do respetivo programa, dispo-
nível para consulta na sede da empresa 
municipal Porto Vivo, sru – Sociedade de 
Reabilitação Urbana do Porto, e também 
através de www.portovivosru.pt. 
As candidaturas têm de ser formalizadas 
presencialmente na sede da Porto Vivo, 
sru, durante o período de atendimento 
(dias úteis entre as 9 e as 17 horas) e o 
sorteio será efetuado no dia 3 de abril. 

SRU em Campanhã
A Porto Vivo, sru vai instalar uma delega-
ção em Campanhã, nos próximos meses, 
motivada pela promoção e acompanha-
mento das duas oru – Operações de Rea-
bilitação Urbana (oru) naquele território: 
Campanhã/Estação e Corujeira.
Para a empresa municipal, presidida por 
Pedro Baganha, este desdobramento tam-
bém se justifica tendo em conta que a sru 
está envolvida na promoção da requalifica-
ção das ilhas do Porto, pasta que pertencia 
à Domus Social, mas que recentemente 
passou para a Porto Vivo, considerando 
a sua vocação para trabalhar com o teci-
do privado. A sru já tem uma equipa no 
terreno coordenada pelo Arq. Aitor Va-
rea Oro, capaz de orientar e incentivar 
os proprietários das ilhas a aproveitarem 
o programa do Governo 1.º Direito, que 
apesar de insuficiente, pode contribuir 
para mitigar o problema de habitação que 
o Porto enfrenta, considera o vereador. •

História do 
Barredo em livro

O “Estudo de Renovação Urbana do Bar-
redo”, coordenado por Fernando Távora, 
foi agora editado em livro que narra e do-
cumenta todo o trabalho que o arquiteto 
assinou em 1969 e que viria a ter forte 
influência na estratégia de reabilitação 
do Centro Histórico do Porto. “Não mais 
um gueto nem um monte de ruínas, mas 
um centro vivo e um belo elemento da pai-
sagem urbana”, defendia Távora. A obra 
está disponível para venda nos museus 
municipais, Casa do Infante e Palacete dos 
Viscondes de Balsemão (p.v.p. 25 euros). •

Há ainda muito trabalho pela 
frente, mas a parte mais difícil 
está feita. As Grandes Opções 
do Plano Diretor Municipal 

(pdm) estão tomadas, o modelo territorial 
está definido, os desafios para a próxi-
ma década identificados, o diálogo com 
os diferentes partidos políticos tem sido 
intenso. A síntese é do vereador do Urba-
nismo, Pedro Baganha, que confirma que 
“os trabalhos técnicos estão a terminar”, 
já com as estratégias definidas “para a 
qualificação do solo, para a componente 
de mobilidade e para a estrutura ecológica 
municipal, que é a grande novidade deste 
novo pdm”.
A versão preliminar do documento está 
fechada, com a aprovação do Executivo, 
e o objetivo agora é abrir caminho ao tra-
balho que tem de ser feito com a ccdr-n 
(Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional do Norte), para ouvir 
as entidades que se têm de pronunciar. 
São mais de uma vintena, entre elas a apa 
(Agência Portuguesa do Ambiente), Dire-
ção Regional de Cultura do Norte (drcn), 
apdl (Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo), icnf (Instituto 
da Conservação da Natureza e das Flores-
tas) e os municípios vizinhos.
Recolhidos os contributos, cabe à ccdr-n 
ser a relatora de um parecer final. “Este 
passo é imprescindível para o momento 
seguinte, da discussão pública”, considera 

o responsável pelo pelouro do Urbanismo, 
estimando que esta fase aconteça em mea-
dos deste ano. 

T R Ê S  G R A N D E S  D E SA F I O S 

À cabeça, o desafio da sustentabilidade 
ecológica e ambiental. Nas cartas urba-
nísticas do novo pdm, a autarquia pretende 
alastrar as manchas verde e azul, conec-
tando os espaços verdes públicos com os 
espaços de água (ribeiras e linhas de água 
subterrâneas). A perspetiva é criar mais 
parques de proximidade e assim “reforçar 
o número de m2 de área verde per capita”.
Segue-se o desafio da mobilidade, centrado 
no incentivo ao uso de meios de transporte 
suaves e do transporte público coletivo, 
além da prioridade da qualificação do espa-
ço público. “Gostaríamos progressivamen-
te de retirar o parqueamento automóvel 
da via pública”, partilha Pedro Baganha. 
O novo pdm vai ainda concentrar esforços 
para contribuir para a recuperação demo-
gráfica da cidade, que já começou a dar 
sinais positivos com a subida do número de 
habitantes nos anos de 2017 e 2018, depois 
de 30 anos em que o Porto perdeu mais 
de 100 mil residentes, indicam os dados 
do Instituto Nacional de Estatística (ine). 
A dificuldade no acesso à habitação no 
Município será mitigada em certas zonas 
da cidade com o ajuste em alta dos índices 
de construção. 

“Este não é um plano de rutura. É de evo-
lução e continuidade de opções. Ninguém 
compreenderia que numa cidade toda ela 
construída tivéssemos um pdm radical-
mente diferente”, tanto mais que 80% das 
operações urbanísticas são de reabilitação, 
revela o responsável, reportando-se ao pdm 
ainda vigente, de 2006, que estabeleceu 
como prioridade a reabilitação urbana. 
Ideia, aliás, partilhada já com a popula-
ção, quando em 2018 decorreu a Semana 
do pdm.

Í N D I C E  D E  D E N S I F I CAÇ ÃO  D E  1 .0

Nesta revisão do pdm, o Município do Porto 
foi mais longe do que alguma vez tinha 
ido ao nível do investimento no desenho 
urbano. Há mais de 30 estudos urbanís-
ticos que vão ser apensos à proposta de 
regulamento, cada um focado em zonas 
críticas ou por consolidar. Pedro Baganha 
identifica as principais. “No Porto restam 
três grandes bolsas por urbanizar: a oci-
dente, a Avenida de Nun' Álvares Pereira; a 
norte, Requesende e Viso; a oriente, a zona 
de Contumil”, além de Lordelo do Ouro e 
Lapa, entre outras de menor dimensão.
O objetivo é aumentar o stock de habitação 
na cidade e, nessa medida, o futuro Plano 
quer estabelecer como regra o índice de 
densificação a 1.0 (atualmente o índice é 
de 0,8, mas em determinadas situações 
pode ser majorado até 1.0). 
“Compreendemos a opção do atual pdm 
em restringir a construção nova, porque a 
prioridade era a reabilitação. Hoje, 14 anos 
volvidos, a dinâmica de reabilitação está 
instalada e chegou a hora de resolver os 
novos desafios incrementando a constru-
ção permitida”, assinala Pedro Baganha.

PA R T I D O S  E N V O LV I D O S

Ao longo do processo, têm sido realizadas 
reuniões periódicas com a Comissão de 
Acompanhamento do Planeamento e do 
Ordenamento do Território Municipal, da 
Assembleia Municipal, às quais se somam 
reuniões individuais com cada força política 
representada na cidade, promovidas pelo 
vereador do Urbanismo e pelo presidente 
da Câmara do Porto. A ideia é concertar, 
ouvir sugestões e explicar as Grandes Op-
ções do Plano. “O sucesso do pdm é tanto 
maior quanto mais for perfilhado pelas di-
ferentes sensibilidades políticas”, sustenta 
Pedro Baganha, que preferiu antecipar as 
conversas a ter obrigatoriamente lugar no 
período de discussão pública, para incluir 
desde já os contributos compagináveis com 
a visão de cidade projetada pela maioria 
independente. 
“No novo pdm só devem estar inscritas as 
certezas absolutas daquilo que queremos 
para a cidade daqui a 10 anos. Deve ser 
exequível, pragmático e realista”. E associa 
ao pragmatismo uma nova característica 
do documento. “Vai haver uma abordagem 
sistemática e menos arbitrária à questão 
patrimonial”, pois atualmente, admite, 
“quando tentamos perceber por que de-
terminado edifício foi inventariado, não 
encontramos nenhuma sustentação”. O 
problema vai deixar de se colocar, afirma 
o responsável, porque foi elaborado “um 
referencial técnico e científico que justifica 
as opções tomadas”, com base em critérios 
objetivos. “Foi um trabalho invisível de 
meses, mas fundamental para eliminar 
a arbitrariedade da decisão urbanística. 
A Administração tem de evoluir no rigor 
das decisões”, conclui. •

A Sé é linda!Construção  
mais atrativa

Se no mapa geométrico da cidade a 
zona da Lapa posiciona-se no centro, 
o projeto de regeneração urbana em 

curso, pode muito bem impulsionar uma 
nova centralidade para o local.
O estudo urbanístico prevê a criação de 
mais habitação e o nascimento de uma 
grande mancha verde, subdividida em 
duas partes: o parque urbano da Lapa, 
com 19.000 metros quadrados, e o par-
que da Quinta de Santo António (junto 
às Águas Férreas), com cerca de 16.000 
metros quadrados. Só não se tocam, por-
que no meio existe o Centro Educativo 
de Santo António, património do Estado 
do qual não se quer desfazer, pelo menos 
por enquanto.
Ficando de fora essa possibilidade, o Muni-
cípio traçou dois projetos autónomos. Na 
Lapa, o investimento ronda os 2,2 milhões 
de euros. Em 65.000 metros quadrados, 

além de construir um parque urbano, a 
autarquia vai revitalizar a Ribeira de Vilar 
(entubada na Rua de Cervantes) e viabi-
lizar construção à volta do espaço verde. 
Garante ainda a reformulação dos acessos 
à estação de metro da Lapa e o prolonga-
mento, para nascente, da infraestrutura.
Nesta área, 28% dos terrenos são muni-
cipais, 35% pertencem ao Estado e 37% 
são privados. Será, portanto, necessário 
que todos os terrenos venham primeiro à 
posse da Câmara, para que a obra possa 
efetivamente arrancar.
Já na Quinta de Santo António, mais a sul 
da Lapa, 78% do edificado pertence ao Es-
tado. A Administração Central quer cons-
truir equipamentos para a Justiça nesta 
zona, mas o estudo prevê a flexibilidade 
de usos. Tanto que admite mais habitação, 
comércio e serviços, uma residência de es-
tudantes e um segundo parque urbano. •

Serão contemplados dois T0 com rendas 
de 220 e 250 euros; quatro T1 ou equiva-
lente com rendas entre os 150 e os 270 
euros; seis T2 ou equivalente com rendas 
acessíveis entre os 390 e os 700 euros; três 
T2 duplex ou triplex com rendas a variar 
entre os 320 e os 935 euros.
As rendas a aplicar são, em média, 61% 
das rendas máximas permitidas no regime 
de arrendamento acessível e se há valores 
mais díspares estão relacionados com 
as áreas e o valor patrimonial do imóvel. 
A possibilidade de concorrer é aberta a 
todos, mas são majoradas as candidaturas 
de quem viva e/ou trabalhe na cidade, as 
inscrições de agregados jovens, com crian-
ças e com rendimentos mais baixos. •

N O T Í C I A S  D O  P O R T OP L A N O  D I R E T O R  M U N I C I P A L  •  U R B A N I S M O

Para motivar os privados a arrendar casas 
a preços acessíveis ou a vendê-las a custos 
controlados, o Município do Porto está a 
ultimar dois novos modelos de incentivo. 
A primeira medida consiste num abati-
mento significativo das taxas de urbani-
zação, sempre que os terrenos e o inves-
timento sejam privados, e se destinem a 
habitação a custos reduzidos. Os benefícios 
fiscais, ainda em estudo, vão convergir no 
sentido de estipular descontos, de acordo 
com as opções que o privado vier a tomar: 
venda a custos controlados ou arrenda-
mento acessível.
Simultaneamente, está a ser preparado um 
pipeline (calendário) específico para estas 
operações. “Nestes casos, pretendemos 
que uma licença de construção veja os 
seus prazos reduzidos, pelo menos, para 
metade”, informa o vereador, confirmando 
que, a estratégia passa por abater o má-
ximo possível os custos de contexto. As 
medidas só poderão entrar em vigor depois 
de uma alteração ao Código Regulamentar 
do Município, que está a ser preparada.
Em todo o caso, o atual regulamento de 
isenções de impostos municipais já deu um 
passo nesse sentido, ao reduzir em 50% 
a taxa de imi (Imposto Municipal sobre 
Imóveis) aos proprietários que promo-
vam contratos de arrendamento de longa 
duração.
Mas há ainda mais uma carta na manga 
para mitigar a subida dos preços das casas, 
envolvendo pequenas parcelas de terrenos 
municipais, dispersas pelo território. Pedro 
Baganha quer reunir aquelas que tenham 
potencial construtivo, agrupá-las em lotes 
e lançar diferentes concursos públicos, 
vinculando os vencedores à construção de 
habitação a preços acessíveis e/ou custos 
controlados. “A vantagem é que há espaço 
para grandes e para pequenos operadores”, 
diz. As zonas do Viso, da Lapa, Av. de Fer-
não de Magalhães, Damião de Góis e Cer-
vantes são algumas das áreas identificadas.
Ainda no campo da regulamentação ur-
banística, foram já aplicadas medidas 
que estipulam limites ao fracionamento 
habitacional, em zonas da Baixa do Porto. 
Soma-se a criação, nos últimos anos, de 
novas aru (Área de Reabilitação Urbana) 
e oru (Operação de Reabilitação Urbana), 
com especial incidência na zona oriental, 
onde é agora necessário impulsionar a 
regeneração urbana. 
O Município do Porto tem menos de 1% 
de solo disponível para a promoção de 
habitação pública, o que leva o vereador 
do Urbanismo a concluir que o problema 
da habitação na cidade só se resolve “mo-
bilizando o setor privado”. •
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“O povo do Porto é de vez 
em quando autenticamente 

insubmisso”

Em 1971, fundou o único partido 
político que o Porto viu nascer 
até hoje. Pedro Baptista cha-
mou-o O Grito do Povo, marca 
que grava em título de jornal 

a indignação de milhões de portugueses, 
esgotados de um regime ditatorial que es-
magou o país. Em 1973, preferiu dar-lhe o 
nome de Organização Comunista Marxis-
ta-Leninista Portuguesa (ocmlp). Nada que 
surpreenda vindo de um deputado muni-
cipal independente, romancista e ensaísta, 
doutorado em Filosofia, que, ao longo do seu 
trajeto político, se demarca pela liberdade 
de pensamento, não teme rótulos, nem o de 
reacionário, muito menos o de revolucioná-
rio. Foi a ele que Rui Moreira endereçou 
o convite para ser o comissário geral das 
celebrações dos 200 anos da Revolução 
Liberal. Entende-se porquê.

Há quanto tempo está a preparar o bicen-
tenário da Revolução Liberal de 1820?
Estamos a trabalhar no programa há cer-
ca de dois anos. Está a correr tudo bem, 
porque a equipa também é bastante boa. 

nascença, até porque a maioria, ontem e 
hoje, veio de algum lugar e também por 
esse motivo a cidade foi sempre crescendo.

Influenciou a resposta ao Cerco do Porto?
Foi determinante, porque a cidade ficou 
marcada pelo vintismo. Depois sofreu a 
contrarrevolução miguelista e a bruta-
lidade dos seus termos. Não sei até que 
ponto terá sido nesta fase que se criou o 
mito do Porto Liberal, que erradamente 
as forças miguelistas subestimaram, mas 
que as tropas liberais entenderam, quando 
no levantamento do Cerco do Porto, a 9 
de julho de 1832, ‘puxaram desses galões’. 
Aliás, esta ideia vai ser uma constante até 
ao revilharismo do século xx anti-salaza-
rista, logo em 3 de fevereiro de 1927, uma 
revolução gorada contra a ditadura. Em 
abril de 1931, o General Sousa Dias faz uma 
proclamação ao povo do Porto na Revolta 
da Madeira, aludindo à sua idiossincra-
sia ideológica liberal. Vão ser resquícios 
disso que levam a que a candidatura do 

Além de contar com o apoio da estrutura 
da Cultura da Câmara Municipal do Porto, 
convidei comissários específicos para mo-
mentos-chave das comemorações, como 
o Prof. José Manuel Lopes Cordeiro, da 
Universidade do Minho, para comissário 
da exposição; e o Prof. Gaspar Martins Pe-
reira, da Faculdade de Letras da U. Porto, 
para o congresso internacional.

A gestão foi sempre tranquila?
Fiz uma gestão atenta, mas procurei in-
tervir o quanto baste. Mas o facto de a 
empresa municipal de cultura ter sido 
chumbada pelo Tribunal de Contas, não 
deixou grande margem para responder ao 
boom cultural da cidade com a estrutura 
adequada. A organização das celebrações 
teve de adaptar-se a esse constrangimento, 
agora ultrapassado com a criação da Ágora.

Qual será o primeiro grande momento 
das celebrações?
A inauguração da Exposição “1820. Revo-
lução Liberal do Porto”, a 20 de fevereiro, 
na Casa do Infante. Deste momento, vai 

resultar o lançamento posterior de um livro 
da autoria do Prof. Lopes Cordeiro que, 
mais do que um catálogo, que vai reunir 
uma série de documentos e peças históri-
cas em exposição, é uma obra que retoma 
a verdade dos factos sobre este episódio. 
Depois, o grande Congresso Internacional 
“A Construção das Liberdades”, promovido 
pela Universidade do Porto, a 14 de maio. 
Nestes seis meses, até julho, ocorrerão de-
zenas de eventos, aos mais variados níveis, 
num programa variado, rico e incisivo.

Havia outras interpretações históricas?
Sim. A historiografia lisboeta procurou 
minimizar e marginalizar o facto de a Re-
volução ter sido feita no Porto. Embora 
Lisboa tenha aderido posteriormente, ten-
tou empalmar o processo várias vezes. O 
que disse a todos foi que tínhamos aqui 
uma oportunidade para falar com base na 
verdade dos factos, sem sermos dominados 
por pretensos consensos feitos pela His-
tória. Foram precisos 200 anos para final-
mente se perspetivar a Revolução Liberal 
de 1820 a partir do seu lugar de origem. 

Que foi exatamente onde?
As operações políticas aconteceram no 
edifício da Câmara Municipal do Porto, 
que ficava localizado no centro, no enfia-
mento da atual Rua de Sampaio Bruno. 
Às 6 horas do dia 24 de Agosto de 1820, 
os vereadores, os demais elementos da 
Câmara e juízes são convocados para 
proclamarem, a partir do Porto, o novo 
Governo Supremo do Reino às 8 horas da 
manhã! O pronunciamento militar tinha 
decorrido de madrugada, no Campo de 
Santo Ovídeo, hoje Praça da República. 

A Revolução Liberal de 1820 vincou a for-
ma de ser portuense?
Acho que está mais relacionado com a 
dinâmica do lugar, do que propriamente 
com o adn das suas gentes. Não sei por que 
tipo de determinação, mas o lugar sempre 
fez do Porto uma cidade especial. Não se 
trata de algo mágico nem gnóstico, mas 
uma confluência de realidades sociais, 
económicas, culturais e as pessoas aca-
bam por se inserir no processo históri-
co. Os portuenses não são diferentes por 

Exposição conta como foide 1820 ou imediatamente no dia a seguir, 
a Junta Provisional do Governo Supremo 
do Reino decidiu criar, no Porto, o Tesouro 
Nacional. Talvez a cidade deva ter neste 
país um peso maior do que aquele que tem 
como simples autarquia, cerceada por uma 
legislação que tenta fazer dos municípios 
entidades que não são de confiança. Um 
outro exemplo está relacionado com a re-
flexão sobre o sistema eleitoral vigente. 
Portugal já deveria ter tido a experiência 
dos círculos uninominais, até porque a 
Constituição Portuguesa o permite. Só não 
se sai do sistema proporcional de D’Hondt, 
não porque não seja melhor, mas porque o 
dos círculos uninominais – que admito que 
possa ter as suas fragilidades – colocaria 
em causa os atuais interesses instalados. 
O poder em Portugal é dominado pela 
inércia e tem uma incapacidade imensa 
para a inovação e para a autorreforma. 
Também o processo revolucionário de 1820 
foi motivado pela necessidade de pôr cobro 
à fossilização da monarquia tradicional.

“O poder em Portugal  
é dominado pela inércia”

General Humberto Delgado se venha a 
centrar no Porto. Ou ainda os discursos 
de Mário Soares antes e depois do 25 de 
Abril em que, muitas vezes, sublinhava 
essa característica.

O Porto Liberal é mito?
Penso que é duas coisas: mito e bandeira. 
Acho que o povo do Porto é, de vez em 
quando, autenticamente insubmisso.

Devia ser mais vezes? 
Se for de vez em quando tem a vantagem 
de poder utilizar em seu proveito o efeito 
surpresa (ri).

O que podemos aprender com 1820?
A Revolução Liberal do Porto foi o marco 
da fundação do Portugal moderno, baseado 
na cidadania, consolidada com a vitória 
do Cerco do Porto. O sangue da Invicta 
adubou a modernidade do país. O progra-
ma das celebrações procura deixar essa 
pedagogia de reflexão e não propriamente 
uma didática de comemoração. 

Em que medida?
Há várias coisas que devem ser pensadas. 
Quando vejo levantarem-se tantos proble-
mas em relação ao retorno dos impostos 
dos portuenses para o Município, tenho a 
ideia de que sabemos muito bem gerar e 
gerir o nosso dinheiro. Logo a 24 de Agosto 

O bicentenário envolve outras entidades?
A iniciativa é da Câmara do Porto, em par-
ceria com diversas instituições da cidade, 
que nos apresentaram propostas autóno-
mas, que foram acolhidas e incluídas no 
programa. Desde logo, a U. Porto, na figura 
do Prof. Gaspar Martins Pereira; a Uni-
versidade Lusíada, em que tem um papel 
destacado o Prof. Vital Moreira, consultor 
das comemorações, que está a preparar 
uma conferência internacional, coadjuvado 
pelo Prof. José Domingues. Além disso, a 
Universidade Lusófona também se asso-
ciou através de vários colóquios, que vão 
decorrer em dependências municipais e na 
Junta de Freguesia do Bonfim; e ainda a 
Associação 31 de Janeiro e o Museu Militar 
do Porto, entre outras. O apoio do Município 
é materializado na cedência das instalações, 
à exceção do Congresso Internacional da 
Universidade do Porto e da Conferência 
Internacional da Universidade Lusíada, 
através de um protocolo de apoio.

Como comenta o facto de a Assembleia 
da República não se ter associado?
Espanta-me que o Dr. Ferro Rodrigues 
tenha dito que não havia possibilidade de 
meios e apareça em eventos previstos para 
instituições de Lisboa, com o patrocínio da 
Assembleia da República. Na verdade, o 
nosso país, espanta-me cada vez mais... ou 
cada vez menos, porque já nada espanta... •

Porto.: Foi fácil preparar a exposição?
Prof. Lopes Cordeiro*: Foi sobretudo desa-
fiante, porque temos dois palcos: Portugal 
e Brasil. Naquela altura, a notícia da Re-
volução Liberal de 24 de Agosto só chegou 
ao Rio de Janeiro a 17 de outubro! O rei 
D. João vi envia uma carta régia em que 
‘magnanimamente’ decreta uma amnistia 
para os revoltosos do Porto, mas a carta 
só chega a Portugal a 16 de dezembro, já 
a regência de Lisboa tinha sido destituída 
e o país estava a preparar as eleições para 
as cortes constituintes à maneira liberal.

Como é que Lisboa reagiu?
Mal. A regência faz uma proclamação 
em que acusa o Porto de traição e manda 
publicar na Gazeta do Rio de Janeiro a 
Proclamação de Lisboa, mas como há 
um desfasamento temporal, só acontece 
a 9 de novembro. Por cá, já a Junta Pro-
visional do Governo Supremo do Reino, 
criada no Porto e a que Lisboa acabou por 
se unir, tinha tomado as rédeas do país.

Que exposição vamos ter?
A exposição vai concentrar-se nos dois 
objetivos da Revolução: dotar o país de 
uma Constituição e forçar o regresso 
do rei e da corte a Portugal. O primeiro 
começa a ser concretizado em janeiro de 
1821, com a formação das cortes consti-
tuintes. O segundo objetivo cumpre-se 
quando o Rei D. João vi regressa do Brasil 
em julho. Procuramos dar uma visão am-
pla do que aconteceu nesse ano, porque 
o pós 24 de Agosto foi desprezado ou 
nem sequer abordado pela historiografia. 
Antes de ser um acontecimento político 
nacional, 1820 foi um acontecimento do 
Porto. Isso não se diz abertamente.

Porquê?
Um historiador conhecido de Lisboa 
referiu num dos seus livros que ‘a Re-
volução tanto podia ter acontecido no 
Porto como noutro sítio qualquer’. Não 
é verdade. Em finais de julho de 1820, 
Manuel Fernandes Tomás vai a Lisboa e é 
seguido pela polícia. Ia sendo preso, mas 
apercebeu-se a tempo. A repressão era 
terrível, basta ver o episódio do Gomes 
Freire de Andrade. A nível dos contactos 
com os militares, no Porto prepararam 
isto muito bem. 

Existe alguma peça ou documento que  
vá estar em destaque?
O livro de vereações, que contém o auto 
geral da Câmara em que é dada posse à 
Junta Provisional do Governo Supremo 
do Reino. Comprova que a fundação do 
regime liberal do país aconteceu na Câ-
mara do Porto, a 24 de Agosto de 1820. 
É um facto extraordinário! Sempre me 
surpreendeu porque é que esse livro de 
atas nunca foi mostrado e nem sequer é 
referido pelos historiadores. 

Onde estava o livro?
Estava no arquivo histórico municipal, 
mas em muito mau estado, nem ia à sala 
de leitura. Quando se dá a contrarrevo-
lução absolutista, os miguelistas vão à 
Câmara e rasuram o livro de vereações 
todo! Não adiantou de nada, porque, para 
infortúnio deles, o auto geral da Câmara 
tinha sido amplamente reproduzido, em 
folheto e na imprensa. O livro foi agora 
recuperado pelos serviços técnicos do ar-
quivo; fizeram um trabalho miraculoso. •
* Comissário da exposição
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O efeito 
borboleta da 
Declaração  

do Rivoli
A adesão dos autarcas à “Declaração do Rivoli” é uma pequena grande mudança no curso dos acontecimentos.  

O Governo vai ouvi-los e não fecha a porta a um entendimento que atenda às suas reais expectativas sobre o processo  
de descentralização: o recuo à imposição legal da transferência de competências até 2021 e o regresso à negociação.  

Sem intermediários.

D E C L A R A Ç Ã O  D O  R I V O L I

“Os autarcas reunidos, no Rivoli, no dia 12 de janeiro 
de 2020, no âmbito da conferência ‘Os caminhos da 

descentralização’ organizada pelo jn, e que representam, 
seguramente, uma grande parte dos portugueses, instam 

o Governo a suspender de imediato a aplicação da Lei 
50/2018, de 16 de agosto, quanto à obrigatoriedade da 
transferência, em 2021, de todas as competências nela 

previstas, para os municípios, tendo em vista retomar o 
processo negocial com os autarcas”.

Representam cerca de 3 milhões 
de portugueses e, juntos, dizem 
não à descentralização imposta 
já no próximo ano. São eles os 

presidentes de câmara de Alcácer do Sal, 
Alpiarça, Ansião, Arraiolos, Benavente, 
Braga, Cuba, Évora, Gouveia, Grândola, 
Loures, Maia, Moita, Oeiras, Palmela, Porto, 
Proença-a-Nova, Santigado do Cacém, 
Seixal, Serpa, Sesimbra, Setúbal, Sintra, 
Silves, Vidigueira, Vila do Conde, Vila Nova 
de Famalicão e Vila Nova de Gaia.
Por enquanto, é esta a soma final dos subs-
critores da Declaração do Rivoli, propos-
ta pelo presidente da Câmara do Porto, 
Rui Moreira, no final da conferência “Os 

Caminhos da Descentralização”, promo-
vida pelo jn, no mês de janeiro. Mas as 28 
assinaturas no papel poderiam ser ainda 
mais, não se tivesse dado o caso de seis 
câmaras municipais – Matosinhos, Gon-
domar, Caminha, Baião, Lousada e Lagoa 
– que estiveram representadas na confe-
rência, terem recuado e optado por não 
subscrever, formalmente, o documento.
A mensagem é objetiva e pede ao Gover-
no que se sente à mesa com os autarcas 
e perceba que, além de um calendário 
apertado, as verbas são insuficientes e 
as competências a transferir meramen-
te executórias, fazendo das autarquias 
simples “tarefeiras” do Estado Central, 

sem poder decisório sobre matérias que 
dizem diretamente respeito ao quotidiano 
das populações.
“Bem sabemos que, hoje, os cidadãos se 
queixam do insuficiente investimento ou do 
desinvestimento nas funções basilares do 
Estado Social: nomeadamente a Saúde, a 
Habitação e a Educação, já para não falar 
na questão da Ação Social que agora surge, 
fora de tempo, no programa de descentra-
lização”, afirma o presidente da Câmara 
do Porto. “À exceção da Educação – por 
via do inverno demográfico – essas neces-
sidades serão incrementais e assimétricas, 
seja pela dimensão dos municípios e pelos 
seus recursos, pela diferença existente no 

estado de conservação dos seus equipa-
mentos ou pelas diferenças socioeconó-
micas que não podemos iludir”, continua.
No entanto, como o atual processo de 
descentralização foi desenhado “a régua 
e esquadro”, essas questões não estão sal-
vaguardadas, avisa Rui Moreira, acom-
panhado pelos autarcas que destacaram 
a importância de “tratar como diferente 
aquilo que não é igual”. 
O poder local reclama também que deve 
ser desfeito o equívoco de que “aquilo que o 
Estado transfere para as câmaras munici-
pais “é aquilo que o Estado gastaria com o 
exercício das competências que agora são 
transferidas para as autarquias”, chegou 

a dizer a ministra da Modernização do 
Estado e da Administração Pública, Ale-
xandra Leitão. Se o Governo enveredar por 
este pensamento, gera-se um “potencial 
explosivo” muito difícil de conter, prevê o 
autarca do Porto.
É, pois, contra uma descentralização que 
alija as responsabilidades do Estado Cen-
tral e que mascara o subfinanciamento 
crónico das suas políticas públicas que os 
apoiantes da Declaração do Rivoli se insur-
gem. Entre eles existe a nítida sensação de 
que com este pacote vão prestar serviços 
de primeira necessidade sem os meios 
adequados, tal como tem sido apanágio do 
Governo. E esse é mesmo um preço que 
não estão dispostos a pagar porque, entre 
os dois lados da barricada, os presidentes 
de câmara reconhecem como legítimas as 
queixas da população. Só vai contribuir, 
expressa Rui Moreira, “para a erosão da 
boa imagem que as gestões camarárias 
souberam merecer”.
No final de dezembro de 2019, a aceitação 
de competências era pouco superior a 50% 
(e dentro desta percentagem a esmagadora 
maioria das autarquias aceitou uma trans-
ferência de competências parcial), mas 
se o processo não for entretanto travado, 
com a alteração à Lei-Quadro da Descen-
tralização, a 1 de janeiro de 2021 todos os 
278 municípios de Portugal Continental 
terão de obrigatoriamente aderir a todas 
as competências previstas. 

D E S C E N T R A L I Z A Ç Ã O  
N A S  E S C O L A S  A D I A D A

É o primeiro sinal evidente de que o Go-
verno está disposto a ceder. Através de 

Pedro Santos Guerreiro foi anunciado em 
“Primeira Mão” (tvi), que a transferência 
de competências na Educação vai resva-
lar para 2022. Além deste adiamento nas 
escolas, o Governo quer negociar casos 
específicos, de queixas pontuais, câma-
ra a câmara. Uma reação inequívoca ao 
conjunto de autarcas que subscreveu a 
Declaração do Rivoli.
Neste período, a ministra tem feito um 
périplo pelo país para reunir com todas 
as Comunidades Intermunicipais (cim), 
juntamente com o secretário de Estado 
da Descentralização e da Administração 
Local, Jorge Botelho, defendendo ser esta 
a forma “mais ágil” para contactar dire-
tamente com os autarcas.
“É um trabalho que tem de ser visto em 
filigrana, quase caso a caso para ver as 

entropias. Não há um ponto de situação, 
mas concluímos que há muitas dificuldades 
que se repetem e, por isso, identificámos 
um conjunto de medidas para resolver 
essas mesmas dificuldades”, declarou 
Alexandra Leitão, no Parlamento. Ainda 
é cedo para saber se este roteiro nacional 
vai atender às preocupações dos autarcas, 
mas há neste gesto governamental mais 
um claro sinal de abertura ao diálogo.

C O N TA S  M A L  F E I TA S

“Todos concordamos, creio, que a des-
centralização é útil e necessária. Mas não 
pode ser imposta unilateralmente, nem 
aceito – e isto digo de forma clara – que a 
Associação Nacional de Municípios Por-
tugueses [anmp] nos vincule num acordo 

para a qual não estava mandatada”, afirma 
o presidente da Câmara do Porto.
Na conferência “Os Caminhos da Des-
centralização” foram muitos os autarcas 
que publicamente perfilharam da opinião 
de Rui Moreira. O presidente da Câmara 
de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, re-
cordou que “houve um erro de partida” e 
que as “folhas de Excel” acertadas entre 
o Governo e a anmp mostravam que “as 
contas estavam mal feitas”. No verão de 
2018, os presidentes de Câmara das duas 
cidades ribeirinhas ficaram sozinhos nos 
alertas emitidos para os perigos de uma 
Lei que “é um ataque ao municipalismo e 
aos autarcas”, classificou o também pre-
sidente da Área Metropolitana do Porto, 
que lamentou a falta de diálogo e a má 
condução do processo, por parte do mi-
nistro da Administração Interna, Eduardo 
Cabrita, responsável por esta pasta na 
anterior legislatura.
Para o presidente da Câmara do Porto, a 
descentralização “deve ser negociada com 
cada cim e com cada área metropolitana, 
com cada câmara. E cada uma destas deve 
negociar com cada uma das suas juntas de 
freguesia”. Embora tardiamente, começam 
a ser dados passos nesse sentido.
Neste ramalhete, o dossiê dos transpor-
tes públicos foi a exceção, sublinha Rui 
Moreira. “Esse sim, um bom exemplo de 
descentralização, em que a autoridade 
acompanhou a responsabilidade, em que 
os municípios puderam decidir livremente. 
Em que poderão ter uma palavra a dizer 
sobre o modelo e a qualidade do serviço. 
Essa foi uma descentralização boa que, 
curiosamente ou talvez não, escapou ao 
atual pacote”, observa.
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Nasce um MUSEU à escala DA CIDADE

Três entraves  
à governação municipal

D I R E I T O  D E  R E S P O S TA

Ao abrigo da Lei n.º2/99, de 13 de janeiro, 
publicamos o direito de resposta enviado 
por Galp – Urbanismo, Arquitectura e 
Engenharia, Lda., relativo a artigo pu-
blicado na edição de novembro de 2019 
do Jornal Porto.:
“Na página 11 do artigo “Temos o Pavilhão 
Que Merecemos”,  subtítulo “ Rosa Mota e o 
Poder Político”, refere-se: “Contudo, o proje-
to apresentado à cidade foi muito contestado, 
porque previa a extensão do equipamento 
à custa da destruição do lago e de árvores 
seculares…”; e “…e teve de indemnizar o ar-
quiteto Carlos Loureiro em 1,05 milhões de 
Euros (916 mil euros em dinheiro e o restante 
através da doação de três edifícios no Centro 
Histórico).”
A notícia é falsa. Em 2008 a cmp contratou 
a “Galp – Urbanismo, Arquitectura e En-
genharia, Lda.) para conceber e projectar 
a Requalificação do Palácio de Cristal e 
a edificação de Pavilhão de Congressos 
por cima do estacionamento existente, 
serviços aceites e pagos pela cmp.
É falso que no projecto do subscritor o 
lago fosse destruído e as duas árvores a 
retirar estavam já rodeadas de asfalto, 
obra da autarquia. É falso que o projecto 
do subscritor prejudicasse os jardins.
É falso que a “Galp – Urbanismo, Arquitec-
tura e Engenharia, Lda.” ou o Arquitecto 
subscritor, tenham recebido indemnização 
da cmp. Nem o valor mencionado de “916 
mil euros em dinheiro”, nem “três edifícios 
no Centro Histórico”. A cmp apenas pagou 
o que contratou.
É falso que a obra projectada fosse de 25,7 
milhões (“Rui Rio chegou em 2013 sem cum-
prir o projeto de 25,7 milhões de euros…”). O 
custo estimado era 20 milhões, mais caro 
que o executado, mas mais completo, con-
forme fora encomendado pela cmp. Nota: 
sendo o projecto de 1952 e a Requalificação 
de 2008, da autoria da equipa “Galp”, a 
cmp não respeitou os direitos de autor”. •

L I S B O A  V S  P O R T U G A L

Rendimentos
+ 400 euros do que no Norte
Pensões de velhice 
+ 200 euros do que no Centro
Índice de envelhecimento 
137 idosos por cada 100 jovens face aos 
203 do Alentejo
Poder de compra 
Única região acima da média nacional

*indicadores jn

R E G I O N A L I Z A R  PA R A 
D E S C E N T R A L I Z A R

“Não se trata de um capricho dos autar-
cas”, diz o presidente da Câmara de Fa-
malicão, Paulo Cunha, que defende que se 
deve “regionalizar para descentralizar”, 
até porque considera que esta transferên-
cia de competências “vai deixar desguar-
necidos muitos municípios”. Já a criação 
de regiões “ajudaria a federar o território” 
e a fortalecer o municipalismo.
Miguel Alves, presidente da Câmara de 
Caminha, não é tão crítico ao processo de 
descentralização e diz “que tem pernas 
para andar”, mas está de acordo que urge 
debater a regionalização. Mas “primeiro é 
preciso conquistar as pessoas”, adverte.
Rui Moreira espera que o debate não se 
arraste e, ao contrário dos seus pares, 
entende que o facto de o Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
ser um antirregionalista convicto, não 
deve adiar a regionalização. “Com todo 
o respeito, o voto do Senhor Presidente 
da República vale um voto, tanto quanto 
o meu”, assinala o autarca, que até pre-
feriria que a criação das regiões pudesse 
ser votada pela Assembleia da República, 
repondo-se a versão original da Consti-
tuição da República Portuguesa, de 1976, 
que defendia a divisão do território por 
regiões. Essa alínea foi retirada para se 
justificar o referendo, há mais de 20 anos. 
Nessa altura, recorda o presidente da Câ-
mara do Porto, o mapa das regiões apre-
sentado aos portugueses, subdividido de 
forma errática, era à partida um “nado 
morto”, porque foi desenhado para ser 
propositadamente inviabilizado, acredita. 
Quanto ao “mito do papão de mais cargos 
políticos”, o mesmo não passa de “pura 
demagogia”, considera o edil, que prefere 
indagar qual a utilidade de ter uma série 
de institutos e organismos estatais com 
sede em Lisboa.
Depois do referendo e de uma promessa de 
descentralização nunca cumprida, o país 
ficou ainda mais desequilibrado, centra-
lista e macrocéfalo, sintetiza Rui Moreira. 
“Há resistência em cumprir a vontade da 
maioria dos autarcas. Nunca vi uma ovelha 
a tosquiar-se sozinha”, conclui. •

Prémio e nomeação 
de uma assentada

O Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota 
conquistou o título de “melhor projeto na-
cional privado de engenharia”, entregue 
pelos Prémios Contruir 2019. Está agora 
nomeado para Melhor Empreendimen-
to do Ano 2020, pelo Prémio Nacional do 
Imobiliário. O concurso é promovido pela 
Revista Magazine Imobiliário e os galardões 
entregam-se a 5 de março. Recorde-se que o 
equipamento municipal está concessionado 
por 20 anos. O consórcio Círculo de Cristal 
assegurou todas as obras de reabilitação 
superiores a 8,5 milhões de euros. •

O poder local “está manietado” por 
uma série de constrangimentos, 
diz Rui Moreira. As respostas 
que tardam do Tribunal de Con-

tas e arrastam os processos, os chumbos 
a obras fundamentais ao desenvolvimento 
da cidade, a Lei da contratação pública e 
políticas nacionais desajustadas à realida-
de local são os principais entraves.

P R O J E TO S  E M  “ B A N H O - M A R I A”

O caso mais paradigmático é o da recon-
versão do antigo Matadouro Industrial, 
localizado entre o Estádio do Dragão e a 
Praça da Corujeira. “Esta é uma matéria 
altamente consensual na cidade. Con-
sensualizou a vontade de todas as forças 
políticas, foi apresentado e defendido à 
população. Lançámos o concurso público 
internacional. Foi ganho por empresa por-
tuguesa e do Norte [a Mota Engil], que se 
disponibiliza a investir lá qualquer coisa 
como 44 milhões de euros e que conseguiu 
contratar um dos melhores arquitetos do 
mundo, Kengo Kuma, autor do Estádio 
Olímpico de Tóquio”, resume o presidente 
da Câmara do Porto.
Na zona oriental da cidade, que precisa ser 
desenvolvida, o Município pretende criar 
um polo empresarial, cultural e social, que 
vai também alavancar a criação de em-
prego em Campanhã. Os planos incluíam 
ainda a instalação do Museu da Indústria. 
Mas para não tardar mais a sua abertura, 
o espaço ficará no cace Cultural do Porto. 
“Eu não aceito que o Tribunal de Contas 
me questione porque vou fazer o Museu da 
Indústria numa zona degradada da cidade 
e não na Foz. É matéria do foro político”, 
refere Rui Moreira.
Certo é que a autarquia “espera e deses-
pera” há um ano por uma resposta ao 
recurso que apresentou sobre o chumbo 
ao projeto, porque o Tribunal de Contas 
[TdC] não está vinculado a prazos legais 
para se pronunciar sobre recursos. Em 
contrapartida, quando a Câmara soube 
da recusa do visto, “teve apenas dez dias 
corridos para recorrer”, vinca o autarca. 
A esperança reside agora na clarificação 
que o Governo veio fazer ao Decreto-Lei 
sobre as parcerias público-privadas (ppp), 
promulgada pelo Presidente da República 
em dezembro de 2019. Uma vez que o tdc 
sustentava a sua decisão na premissa de 
que o modelo se baseava numa ppp, esses 
argumentos caíram por terra.
Rui Moreira e Fernando Medina falaram, 
aliás, a uma só voz sobre o assunto, pois 
também o presidente da Câmara de Lisboa 
tem enfrentado problemas semelhantes 

com projetos de habitação acessível (en-
tretanto, Lisboa já recebeu “luz verde” a 
um dos vistos prévios). No Porto, o silêncio 
sepulcral do TdC mantém-se, ainda que o 
Município tenha reforçado a comunica-
ção junto do órgão judicial por iniciativa 
própria, através de um requerimento ao 
recurso que menciona a clarificação da Lei.
O projeto foi apresentado ao Presidente 
da República em fevereiro do ano passado. 
Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa des-
tacou a importância da obra para o Porto, 
dizendo que não consegue compreender 
como possa ser adiada. A este, juntam-se 
outros projetos municipais que aguardam 
a pronúncia do TdC, entre eles a adjudi-
cação do contrato para a reabilitação da 
Biblioteca Pública Municipal do Porto ao 
arquiteto Souto de Moura.

E F E I TO S  S U S P E N S I V O S
N O S  C O N C U R S O S  P Ú B L I C O S

Tem sido outro dos cavalos de batalha de 
Rui Moreira, que levou à aprovação do 
Executivo uma proposta de recomendação 
à Assembleia da República e ao Governo, 
para que agilizem mecanismos legais que 
permitam ultrapassar o efeito suspensivo 
automático decorrente da instauração 
de uma ação de contencioso pré-contra-
tual. Por outras palavras, sempre que a 
autarquia lança um concurso público e há 
litigâncias entre concorrentes (algo que 
frequentemente acontece), os processos 
são interrompidos, comprometendo o pla-
no de investimentos municipal.
O mais recente exemplo é o da aquisição 
de um novo e moderno sistema de gestão 
de tráfego para a cidade, premente para 
dar resposta aos atuais desafios da mo-
bilidade, mas que está suspenso porque 
um concorrente que perdeu o concurso, 
intentou, legitimamente, uma ação de im-
pugnação, que trava automaticamente o 
processo. O Município ainda apresentou 
um requerimento para levantar o referi-
do efeito suspensivo automático, mas o 
tribunal não atendeu ao pedido, por não 
admitir o interesse público invocado. Para 
o tribunal, o Porto pode continuar a ter 
um sistema de semaforização com um 
software de 1993, não sendo urgente a sua 
substituição.
Antes de 2015, estas dificuldades não se 
colocavam às câmaras municipais, porque 
era-lhes permitido pela Lei desencadear 
mecanismos de resolução fundamentada 
e avançar para a execução dos contratos, 
mesmo que os litigantes continuassem a 
esgrimir argumentos nos tribunais, que 
podem levar anos. Desde então, fruto de 

uma diretiva europeia, foram produzidas 
alterações legislativas que deixaram os 
municípios dependentes da litigância. No 
entanto, “as diferentes soluções legais ado-
tadas noutros países demonstram que seria 
possível minimizar os efeitos dessas nor-
mas”, argumenta o presidente da Câmara.

P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S
D E S A J U STA DA S  D O  P O D E R  LO C A L

O Porto já tem Estratégia Local de Habita-
ção. Trata-se de um documento obrigató-
rio para aceder às linhas de financiamento 
contempladas no programa do Governo 
1.º Direito. Contudo, “fica muito aquém” 
das respostas que o Estado Central tem 
a obrigação de assumir em matéria de 
carência habitacional, lamenta o vereador 
da Habitação e Coesão Social, Fernando 
Paulo, que garante que a estratégia de 
habitação do Município do Porto é mui-
to mais ampla. Na Estratégia Local de 
Habitação não estão incluídos o Porto 
Solidário, programa municipal pioneiro, 
criado em 2014, que apoia o pagamento 
da renda de casa ou a prestação bancária 
a famílias em comprovada situação de 
carência económica; ficou igualmente de 
fora o programa de habitação acessível, 
que projeta operações urbanísticas em 
terrenos públicos; exclui também o exer-
cício do direito de preferência e o avultado 
investimento municipal na requalificação 
dos bairros, onde o Porto já investe cerca 
de 35 milhões de euros por ano.
O 1.º Direito tem muitas fragilidades, mas 
ainda assim “é uma janela de oportunida-
de” para a obtenção de algum financiamen-
to para a reabilitação das ilhas do Porto, 
admite Rui Moreira. A cidade tem 957 
ilhas e praticamente todas são privadas; 
a Câmara é senhoria de apenas três. No 
entanto, o complexo número de exigências 
levantadas pela portaria do programa pode 
deixar também potenciais interessados 
pelo caminho, constata.
Dados da Eurostat indicam que o esforço 
da administração pública local em matéria 
de habitação e infraestruturas coletivas 
ronda os 54% na ue, mas em Portugal a 
percentagem atinge os 91,3%. Inclusive 
França, país com um modelo de descen-
tralização estável, não deixa esse fardo 
às autarquias e o esforço é dividido em 
partes iguais, entre Estado e poder local.
O Município do Porto é o maior senhorio 
da cidade. Gere 13% do património edifica-
do, onde vivem cerca de 30.000 pessoas. 
A média nacional é de 2% e o Governo já 
estabeleceu como meta chegar aos 5% nos 
próximos anos. •
 

Quando o presidente da Câmara 
lhe dirigiu o convite no ano 
passado, “foi muito assertivo 
sobre o desafio que tinha em 
mãos”, recorda Nuno Faria,  

                 diretor artístico do Museu 
da Cidade. Rui Moreira queria “fundar 
verdadeiramente o Museu da Cidade”, 
um sistema policêntrico que conseguisse, 
por fim, dar solução “a uma identidade 
muito difusa”, que se diluía no conjunto 
de 16 equipamentos que compõem a rede 
municipal de museus. 
Depois de o autarca lhe ter proposto um 
tempo de observação, que permitisse a 
Nuno Faria imergir no universo museoló-
gico do Município do Porto, a leitura foi-se 
aclarando à medida que os problemas de 
linguagem e de comunicação, por con-
traste, emergiam. “A impressão com que 
ficámos é que, internamente, criámos uma 
resistência à mudança. Paulatinamente, 
comecei a perceber o que não funcionava. 
E o que não funcionava era que o Museu 
da Cidade não tinha, ele próprio, uma 
identidade, até porque teve várias faces”, 
analisa o também curador, que passou 
pelo Instituto de Arte Contemporânea, 
pela Fundação Calouste Gulbenkian e que, 
nos últimos cinco anos, assumiu a direção 
artística do Centro Internacional das Artes 
José de Guimarães (ciajg).

Feita a radiografia, Nuno Faria e a sua 
equipa prepararam a fundação do Museu 
da Cidade e programaram o seu anúncio à 
cidade. A identidade gráfica foi desenha-
da pelo coletivo portuense R2 e espelha 
“o carácter poliédrico” deste maturado 
projeto, que envolve mudanças ao nível 
da semântica da rede. A identidade-mãe 
Museu da Cidade passa a primeira de-
signação no cartão de visita de cada um 
dos equipamentos; alguns espaços são 
rebatizados, como por exemplo o Museu 
Romântico passa a chamar-se Extensão 
do Romantismo, e o Museu do Vinho do 
Porto, agora rebatizado Extensão do Dou-
ro, expande a sua vocação enquanto posto 
avançado de toda uma Região; a palavra 
“museu” cai para evitar a duplicação. 
Há ainda uma segunda grande novida-
de associada a esta definitiva roupagem. 
Aproveitando a vantagem de ter “um mu-
seu à escala da cidade”, o diretor artístico 
serviu-se da sua “geometria variável” para 
alicerçar o Museu da Cidade em cinco 
eixos: Eixo Sonoro, Eixo Material, Eixo Ro-
mantismo, Eixo Natureza e Eixo Líquido.
Estes cinco mapas que atravessam as 16 
estações museológicas – e a cidade – abrem 
ao visitante a possibilidade de engendrar 
o seu percurso sob variadíssimas formas. 
Em suma, estabelecem relações de multi-
plicidade e de heterogeneidade, comos se 

de um “museu-rizoma” se tratasse, propõe 
Nuno Faria. Ou como se fosse uma “espécie 
de rede de metro, com várias paragens”, 
sugere Rui Moreira. 
Durante o período de observação, Nuno 
Faria deparou-se com a Biblioteca Sono-
ra, discreto projeto da Biblioteca Pública 
Municipal do Porto, criado em 1972 para 
pessoas invisuais. A sua “nobre missão” 
cativou-o e foi nele que encontrou a 
força-motriz de um Museu da Cidade, 
que pretende também contar histórias 
e produzir narrativas. “O Eixo Sonoro 
será o eixo por onde tudo irradia. Vamos 
trabalhar com músicos, compositores, 
sound designers, sonoplastas e contadores 
de histórias e vamos criar um estúdio 
para nobilitar ainda mais este projeto”, 
assinala o responsável.
A Natureza é tema-âncora da progra-
mação inicial de 2020, que arrancou a 
14 de fevereiro com a exposição de Ilda 
David’ “Por trás das árvores há um outro 
mundo”, no Gabinete de Desenho da Casa 
Guerra Junqueiro e, a 27 do mesmo mês, 
inaugura "Livros são árvores, bibliotecas 
são florestas”, na Biblioteca Municipal 
Pública do Porto (em frente ao Jardim 
de S. Lázaro). Estão igualmente previs-
tas mais atividades para um museu em 
constante recriação, como plataformas 
de discussão abertas à comunidade. •





14 15

F E V E R E I R O  2 0 2 0  •  P O R T O F E V E R E I R O  2 0 2 0  •  P O R T O

N O T Í C I A S  D O  P O R T O G O L O S  C E R T E I R O S  •  D E S P O R T O

Associativismo 
popular mais forte

A primeira edição do Popup – Fundo Mu-
nicipal de Apoio ao Associativismo Popular 
disponibilizou 400 mil euros para apoiar 
24 associações e coletividades, número de 
candidaturas selecionadas pelo júri do con-
curso, presidido por Hélder Pacheco. Este 
ano, a verba duplica para 800 mil euros.
Através deste fundo inovador, proposto 
pela cdu, a Câmara pretende incentivar 
ações de promoção da cultura, do recreio, 
da animação, do lazer, do desporto e da 
promoção social e do desenvolvimento 
humano, potenciando os recursos que as 
instituições e a autarquia podem afetar a 
essas mesmas ações. 
As entidades, associações, clubes e coleti-
vidades com candidaturas aprovadas nesta 
primeira edição são: Académico Futebol 
Clube, Associação Desportiva Judo Force, 
Associação dos Jornalistas e Homens de 
Letras do Porto, Centro de Atletismo do 
Porto, Clube Infante de Sagres, Coro de 
S. Tarcísio, Estrela Vigorosa Sport, Gru-
po Desportivo do Viso, Mocidade Invicta 
Futebol Clube, novo acto – Associação de 
Artes Performativas, Rancho Folclórico do 
Porto, Sport Comércio e Salgueiros, tipar 
– Teatro Independente de Paranhos, viver 
cidade – Associação para a Promoção de 
Arte, Associação das Escolas Jesus, Maria, 
José, Associação de Ludotecas do Porto 
(a.l.p.), Associação dos Doentes Renais 
de Portugal – adrp, Associação Moving 
Cause, Associação Portuguesa de Deficien-
tes, Benéfica e Previdente – Associação 
Mutualista, Casa Madalena de Canossa, 
Centro Comunitário de São Cirilo, Funda-
ção de Assistência Médica Internacional 
e Mundo a Sorrir. •

Cerco de pedra e cal

A frescura dos BSB  
Batalhão dos Sapadores Bombeiros

A arte de bem cuidar
Os gestores de entrada dos prédios de 
habitação social municipal estão capa-
zes de prestar os primeiros socorros nas 
respetivas comunidades, na sequência da 
ação de capacitação em Suporte Básico de 
Vida, fornecida pelo Município e ministra-
da pela Cruz Vermelha Portuguesa a cerca 
de 140 gestores de entrada, promovida 
no contexto do programa municipal aiia 
– Abordagens Integrada para a Inclusão 
Ativa, apoiado por fundos comunitários. 
O projeto Condomus está presente em 44 
bairros municipais, contabilizando-se 955 
gestores de entrada, eleitos pelos morado-
res, também para assegurar a mediação 
entre os inquilinos e a Domus Social. •

Na via rápida para 
acabar com o VIH

O Porto quer dar o seu contributo para 
acabar com a epidemia vih e, nos últimos 
anos, tem trabalhado em rede para atingir 
esse propósito. Tudo começou em 2014, 
quando foi lançada em Paris a iniciativa 
“Cidades na Via Rápida para Acabar com 
a Epidemia vih” até 2030.
Como subscritora da Declaração de Paris, 
a cidade tem vindo, desde maio de 2017, a 
desenvolver esforços para reduzir o estigma 
associado aos portadores de vih, atingindo 
a discriminação zero, através do cumpri-
mento das metas 90-90-90, por volta de 
2020: 90% das pessoas que vive com a 
infeção saiba que está infetada; 90% das 
pessoas que sabe que está infetada, esteja 
em tratamento; e 90% das pessoas que está 
em tratamento tenha a infeção controlada. 
Apostar na prevenção da infeção, no diag-
nóstico precoce, na correta e atempada 
referenciação das pessoas diagnosticadas, 
para que estas sejam acompanhadas nos 
cuidados de saúde, é a prioridade plasma-
da na estratégia Porto, Cidade Sem Sida, 
apresentada em maio de 2019. •

150 mil euros  
para formação

O apoio da autarquia ao desporto de for-
mação praticamente duplicou no último 
ano, “superando agora os 150 mil euros”. 
Operacionalizado através da empresa 
municipal Ágora, traduz-se “na compar-
ticipação da totalidade das inscrições dos 
4.873 atletas dos escalões de formação de 
15 modalidades desportivas”, informa a 
vereadora da Juventude e Desporto.
Paralelamente, a Ágora desenvolve “o pro-
grama Capacita Desporto, apoiando clu-
bes, dirigentes e treinadores a melhorarem 
a sua atividade e conhecimentos”, assinala 
Catarina Araújo. De forma a potenciar o 
aparecimento de novos clubes, escalões ou 
modalidades, a Ágora “possibilita ainda a 
frequência gratuita das suas instalações 
desportivas durante o primeiro ano de 
atividade”, acrescenta a responsável. •

Está aberta uma frente de ataque à escassez de equipamentos desportivos na 
cidade do Porto e em 2020 o plantel é reforçado com quatro pontas de lança, 
avaliados em cerca de 10 milhões de euros. Há, por isso, razões de sobra para 
confiar que é desta que o Município vai subir na tabela classificativa nacional.

Golos certeiros
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3 piscinas municipais 
Cartes, Constituição e Eng.º Armando 
Pimentel
7 pavilhões 
Fontes Pereira de Melo, Irene Lisboa, 
Lagarteiro, Leonardo Coimbra, Nicolau 
Nasoni, Pêro Vaz de Caminha e Viso
7 grandes campos 
Parque Desportivo de Ramalde, Polides-
portivo dos Choupos, Campo Sintético 
do Viso, Campo de Futebol do Parque 
da Cidade, Complexo Desportivo de 
Campanhã (12 h/semana), Campo do 
Pasteleira (15 h/semana) e Campo da 
fadeup (pós-letivo)

Vuelta com retorno
As cidades do Porto e Matosinhos vão re-
ceber uma das etapas da Vuelta a Espanha, 
o segundo maior evento de ciclismo a nível 
mundial, que em 2020 cumpre a sua 75.ª 
edição. Agendada para o dia 3 de setembro, 
a etapa terá início na localidade de Mos, na 
Galiza, e o sprint final terá lugar ao longo 
da Avenida de Montevideu, no Porto, com a 
meta ao lado da praia do Homem do Leme.
A prova de 178 km será transmitida em 
190 países, para uma audiência superior a 
2 milhões de espetadores. É estimado um 
retorno direto acima dos 300 mil euros. •

Aulas gratuitas  
no Skate Park 

A empresa municipal Ágora vai continuar 
a promover aulas gratuitas de skate no 
novo Skate Park do Porto, integrado desde 
novembro passado no Parque Desportivo 
de Ramalde. As aulas decorrem aos sába-
dos e domingos, entre as 10 e as 12 horas. 
Aos sábados, as aulas são dirigidas a todos 
os que estão ainda a iniciar-se na modali-
dade, enquanto ao domingo são reservadas 
a quem já está num nível mais avançado. 
Num caso e noutro, a participação é gra-
tuita, sendo apenas necessária a inscrição 
para o email: desporto@agoraporto. pt. Há 
20 vagas disponíveis por aula. •

O campo de futebol do Parque 
da Cidade foi o primeiro a 
marcar golo no final do ano 
passado, concluídas que es-
tão as obras de ampliação e 

requalificação. O equipamento municipal 
oferece agora melhores condições para os 
treinos de clubes desportivos locais, como 
é o caso do Desportivo de Portugal e do 
Sport Clube do Porto, que ali joga râguebi.
A principal intervenção consistiu no alar-
gamento do campo para as dimensões de 
100mx62m, o que viabilizou a homologação 
pela Associação de Futebol do Porto para a 
realização de competições oficiais (excluin-
do as competições oficiais nacionais). Mas 
não foi a única: todo o perímetro envol-
vente ao relvado está agora protegido por 
uma vedação e foi instalado um sistema de 
rega automática. O investimento municipal 
rondou os 135 mil euros.
Para que a área do campo de futebol pu-
desse crescer, foi necessário desviar as 
infraestruturas existentes, nomeadamente 
balneários, que vão ficar localizados num 
novo edifício de apoio à zona desportiva 
do Parque da Cidade, orçado em 600 mil 
euros. Neste momento, decorre a elabora-
ção do projeto para a nova infraestrutura, 
que vai incluir balneários para jogadores 
e outro para árbitros, um posto médico, 
uma arrecadação de material desportivo, 
serviço de secretaria, entre outras valên-
cias. Até a construção ficar concluída, a go 
Porto assegurou uma solução provisória 
com a locação de conjuntos modelares, 
com todas as condições de conforto para 
atletas e árbitros. 
O segundo avançado, o Parque Desporti-
vo de Ramalde, joga para a segunda fase 
de ampliação. Os terrenos, localizados 
paredes-meias com o atual Parque, tam-
bém pertencem ao inatel e é lá que vai 
nascer um novo campo de futebol/rugby, 
uma zona de lançamentos/tiros com arco, 
um edifício de apoio, balneários e áreas 
técnicas. A contratação de projetos está 
a decorrer e o investimento na obra é su-
perior a 2 milhões de euros, informa Cátia 

Meirinhos, administradora da empresa 
municipal GO Porto.
Esta nova obra fecha um ciclo de investi-
mentos que o Município iniciou em 2015, 
quando estabeleceu um acordo com a 
Fundação inatel para recuperar o “Cam-
po de Ramalde”, devolvendo-o em boas 
condições aos clubes e atletas da cidade. O 
Parque Desportivo de Ramalde inaugurou 
em abril de 2017, depois de um investi-
mento de 700 mil euros. Dispõe de pista 
de atletismo homologada; campo de relva 
sintética para a prática de futebol de 11, 
futebol de 7 e de rugby; quatro torres de 
iluminação, entre outras infraestruturas 
de apoio necessárias. Em novembro do ano 
passado, inaugurou o primeiro Skate Park 
da cidade no mesmo local. A empreitada 
custou cerca de 150 mil euros.
O terceiro reforço é o Campo do Outeiro, 
em Paranhos, e o concurso para a cons-
trução das instalações desportivas está 
em curso. O processo iniciou-se há cerca 
de dois anos, porque foi necessário que 
o Município adquirisse várias parcelas 
de terreno, incluindo imóveis. O futuro 
complexo desportivo terá um campo de 
futebol de 11 e as novas instalações vão 
permitir também a prática de outras mo-
dalidades desportivas. Recorde-se que o 
Sporting Clube da Cruz solicitou a ajuda 
da Câmara, porque não tinha possibilidade 
de garantir a requalificação premente do 
velhinho campo. O novo equipamento vai 
ficar disponível para os treinos do histó-
rico clube e para os clubes da cidade. O 
investimento municipal é de 3,1 milhões 
de euros.
É em Campanhã que o quarto e último arti-
lheiro do plantel se posiciona. O Complexo 
Desportivo Municipal vai ser construído no 
terreno de Justino Teixeira, que o Minis-
tério da Saúde se comprometeu entregar 
à Câmara, como permuta pela construção 
do novo Centro de Saúde de Ramalde, 
assegurada pela autarquia.
O programa preliminar está feito e vai 
orientar o concurso público de aquisição 
de serviços de projeto e tipografia, que 

será lançado. Entre os pressupostos é 
considerada a construção de um campo 
de futebol e de instalações adjacentes, 
bem como a abertura de um novo arrua-
mento e a requalificação do espaço público 
na envolvente. No global, o investimento 
municipal estimado é, tal como o anterior, 
de 3,1 milhões de euros.
Para a vereadora da Juventude e Desporto, 
Catarina Araújo, o Município do Porto, se-
guindo o caminho iniciado, “vai continuar 
a investir na modernização e ampliação da 
rede municipal de equipamentos despor-
tivos”. Destaca, por isso, o investimento 
de cerca de 10 milhões de euros “para o 
lançamento de três importantes obras, 
nomeadamente a ampliação do Parque 
Desportivo de Ramalde/Inatel e a cons-
trução de novos complexos desportivos 
municipais, no Campo do Outeiro e em 
Justino Teixeira”. A responsável recorda 
ainda que, nos últimos anos, “a autarquia 
conseguiu aumentar significativamente 
a disponibilidade de espaços desportivos 
municipais ou apoiados pelo Município, 
duplicando a oferta pública existente”, re-
correndo a um modelo de intervenção as-
sente “em parcerias com diferentes clubes, 
coletividades e instituições da cidade”. •

A grande reabilitação do Bairro do Cerco 
começou em 2018 e prossegue em 2020 o 
objetivo de melhorar substancialmente 
as condições do edificado e a qualidade 
de vida dos residentes.
No início do segundo semestre, vão ini-
ciar-se as intervenções nos blocos 5, 6, 9, 
13, 21, 24, 26 e 30. No mandato anterior, o 
Executivo Municipal ainda equacionou 
demolir estes oito blocos, que se encon-
tram bastante degradados, para ganhar 
escala na reformulação dos espaços públi-
cos envolventes (também prevista), mas o 
presidente da Câmara, Rui Moreira, dei-
xou essa hipótese de parte depois de ter 
ouvido os moradores, em janeiro. Neste 
aglomerado, a intervenção será, portanto, 
de fundo e abrange coberturas, fachadas, 
caixilharias, acessos comuns, infraestru-
turas hidráulicas, instalações elétricas e 
instalações mecânicas.
No calendário, avança agora a empreitada 
nos blocos 33 e 34, onde existem quase 90 
fogos. Prevê-se que a conclusão da obra 
ocorra em abril, no caso do bloco 34, e em 
outubro, no bloco 33.
Entre as obras que já se iniciaram, o prazo 

de conclusão para os blocos 31 e 32, é julho 
de 2020; para o conjunto 1, 2 e 3, a Câmara 
aponta março de 2021; e estima o final das 
obras nos blocos 7, 8, 10, 16, 17, 19 e 20 em 
setembro de 2021.
Desde que a grande reabilitação do Bairro 
do Cerco teve início, o vereador da Habi-
tação e Coesão Social, Fernando Paulo, 
e os administradores da Domus Social, 
empresa municipal que gere a obra, têm 
promovido reuniões regulares com os in-
quilinos municipais, acompanhadas na 
maior parte das vezes por Rui Moreira. 
Nestes encontros, além de os responsáveis 
apresentarem as intervenções programa-
das, têm a oportunidade de esclarecer 
diretamente as questões colocadas pelos 
moradores. A par deste processo, têm sido 
dinamizadas atividades culturais e sociais, 
por exemplo no contexto do programa aiia 
– Abordagem Integrada para a Inclusão 
Ativa, fundamental para envolvimento 
dos cerca de 2.000 moradores do bairro, 
localizado em Campanhã.
O investimento municipal na reabilitação do 
Cerco é de 20 milhões de euros e até à data 
foram executados 13 milhões de euros. •

Mais de metade da corporação do Bata-
lhão dos Sapadores Bombeiros (bsb) tem 
menos de 35 anos. Só no ano passado, en-
traram 35 novos recrutas com idade média 
inferior aos 23, até porque “a idade limite 
de ingresso são os 25 anos”, informa o co-
mandante dos bsb, Major Carlos Marques. 
Numa corporação que conta atualmente 
com “302 colaboradores, 264 operacionais 
e 38 civis”, tem havido uma forte aposta 
na renovação da estrutura.
Desde 2015, o Município do Porto já inves-
tiu mais de 7 milhões de euros no Batalhão 
de Sapadores Bombeiros, entre recursos 
materiais e de infraestruturas, mas tam-
bém na dotação dos recursos humanos. 
“Aquilo que tem sido o investimento neste 
campo não é uma dádiva da Câmara; é o 
reconhecimento por parte dos cidadãos 
de que a sua proteção, a sua segurança é 
aquilo que de mais importante podemos 
ter num mundo incerto; e nós procura-
mos prevenir sempre antes de remediar”, 
afirma o presidente da Câmara do Porto, 
Rui Moreira. 
Estes “soldados da paz” têm sabido estar 
à altura dos diferentes acontecimentos, 
continua o autarca. “Sabemos que muitas 
vezes acontecem tragédias, mas naquelas 

que ocorreram nos últimos meses na ci-
dade do Porto há uma coisa que surgiu 
em todas as notícias: foi a bravura dos 
Bombeiros Sapadores”, destaca.
Já o comandante do Batalhão de Sapado-
res Bombeiros detalha que o investimen-
to municipal no corpo dos bsb traduz-se 
quer no aumento do número de efetivos, 
“por forma a cumprir os rácios desejáveis 
de bombeiros para uma cidade que tem 
vindo a aumentar a sua população resi-
dente e flutuante”, quer em matéria de 
aquisição e manutenção preventiva dos 
equipamentos, num processo de reequi-
pamento plurianual.
Exemplo disso foi a aquisição de dois veí-
culos urbanos de combate a incêndios, uma 
autoescada articulada de 42 metros, uma 
autogrua de 60 toneladas, uma viatura de 
matérias perigosas, um veículo ligeiro de 
combate a incêndios com 1,80m de largura 
adaptado ao Centro Histórico, um veículo 
de comando e operações tático, uma em-
barcação de socorro, uma mota de água 
de busca e salvamento, duas ambulâncias 
de socorro, entre outros equipamentos.
Para além destes, foi também feito um 
investimento em equipamento de proteção 
individual e fardamento de serviço, na 

manutenção e renovação dos equipamen-
tos de intervenção em incêndios urbanos 
e florestais, de mergulho, salvamento em 
altura, desencarceramento, matérias pe-
rigosas e comunicação, “com o objetivo 
permanente da melhoria da capacidade 
de resposta”, assinala o Major Carlos 
Marques. 

I DA D E  M É D I A  N O S  47  A N O S

De acordo com a diretora municipal dos 
Recursos Humanos, Salomé Ferreira, es-
tas novas entradas para o Batalhão de 
Sapadores Bombeiros “têm contribuído 
para que a média de idades dos trabalha-
dores da Câmara do Porto, atualmente nos 
47 anos, não tenha subido mais e esteja 
estabilizada”. 
No entanto, “não há discriminação pela 
idade”, frisa a responsável, garantindo 
que o Município recruta gente de todas 
as faixas etárias. Num universo que soma 
mais de 3.000 colaboradores até há uma 
franja significativa de trabalhadores com 
mais de 55 anos, confirma Salomé Ferreira, 
mas, no caso da corporação do Batalhão 
dos Sapadores Bombeiros, 62% dos ope-
racionais está abaixo dessa idade. •
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Contos em inglês 
Ao primeiro sábado de cada mês, há 
sessões de contos infantis em inglês nas 
bibliotecas municipais. A iniciativa é 
promovida pelo British Council e procu-
ra proporcionar às crianças as bases e 
conhecimento da língua inglesa de forma 
divertida e gratuita. O convite é dirigido 
a toda a família, que só tem de assegurar 
uma pré-inscrição, por email, para a Biblio-
teca Municipal Almeida Garrett ou para 
a Biblioteca Pública Municipal do Porto, 
espaços onde as sessões decorrem. •

Uma barbearia muito  
tradicional… e moderna

Ler antes de ler 
O novo ciclo de contos para bebés “Ler 
antes de ler” já estreou na Biblioteca Mu-
nicipal Almeida Garrett (bmag).
A iniciativa organiza-se em sessões desen-
volvidas em torno do livro, demonstrando as 
potencialidades do mesmo em brincadeiras 
e aprendizagens que integram elementos da 
tradição oral portuguesa e que recorrem à 
memória do imaginário dos pais.
Este programa apresenta um total de nove 
sessões em 2020, sempre às 11 horas do úl-
timo sábado de cada mês. De participação 
gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, 
“Ler antes de ler” é dirigido a famílias com 
crianças dos 18 aos 36 meses, podendo cada 
bebé ser acompanhado por dois adultos. •

Missão cumprida
O programa de férias organizado pelo Mu-
nicípio do Porto recebeu o prémio “Campo 
de Férias do Ano 2019”, no âmbito do xii 
Seminário “Municípios Amigos do Des-
porto”, pela qualidade e grau de satisfação 
dos participantes. 
Realizada duas vezes por ano, nomeada-
mente nas pausas escolares da Páscoa 
(duas semanas) e do verão (dez semanas), 
a Missão Férias@Porto é dirigida a crian-
ças e jovens, residentes ou não na cidade 
do Porto, com idades compreendidas entre 
os 6 e os 16 anos.
A iniciativa visa a ocupação dos tempos 
livres e o convívio entre participantes, 
através de um programa diversificado que 
inclui mais de 40 atividades desportivas, 
recreativas e culturais, acompanhadas e 
enquadradas por uma equipa de técnicos 
especializados e também por um grupo de 
voluntários. Já em 2017, tinha sido reco-
nhecida com o Certificado de Qualidade 
atribuído pela apcer.
Promover o espírito de iniciativa, a ca-
pacidade criativa e crítica e a realização 
pessoal dos participantes são alguns dos 
objetivos do programa, que acontece todos 
os anos desde 2010, com polo único no 
Complexo Desportivo do Monte Aventino.
Desde a criação do Missão Férias@Porto, 
organizado e planeado pela empresa mu-
nicipal Ágora, o número de participantes 
tem crescido de forma constante e sus-
tentada, tendo atingido o recorde de 2.506 
inscritos em 2019. •

Teresa Mota tem 29 anos e é médica. Já 
não toca piano como antes, porque as 
suas mãos dedicam-se agora a tratar de 
corações. Espera um dia poder retomar 
as aulas de música, mas por agora con-
centra-se em terminar a especialidade de 
cardiologia. Foi a primeira aluna a receber 
a medalha de mérito dos Prémios Rumo 
à Excelência, atribuídos pela Câmara do 
Porto desde 2008, e que desde o ano passa-
do passaram também a abranger o ensino 
profissional público.

De coração cheio

Como 30 escudos fizeram o negócio

Está concluída a obra de requa-
lificação da Escola Básica de 
Fonte da Moura, cinco me-
ses e cerca de 300 mil euros 
depois. A intervenção visou 

a melhoria das condições de funciona-
mento e do bem-estar da comunidade 
educativa, que no atual ano letivo soma 
27 crianças de jardim de infância e 
139 estudantes do 1.º ciclo, totalizando 
166 alunos.
Os trabalhos incluíram a substituição da 
cobertura do edifício e a criação de uma 
sala polivalente, bem como a colocação 

de cortinas blackout nas salas de aula, de 
modo a isolar a luz e permitir projeções. 
Foi igualmente ampliada para 221 metros 
quadrados a área de recreio coberto pro-
tegido e melhorado o espaço de recreio, 
sendo pintados jogos tradicionais no piso.
Durante as obras, a comunidade escolar 
passou para a eb António Aroso, tendo 
o Município assegurado as deslocações 
diárias em autocarro. Concluiu-se assim 
uma grande operação na eb de Fonte da 
Moura, na sequência de uma empreitada 
mais profunda realizada entre 2015 e 
2017, orçada em 802 mil euros. •

A Fonte da eterna juventude

Recorda-se de receber o Prémio?
Lembro-me bem de receber a notícia. Estu-
dava no Garcia de Orta e ligaram-me para 
casa a dizer que ia receber o Prémio, por 
ter sido a melhor aluna do 12.º ano da rede 
de escolas pública da cidade. Já na Câmara 
do Porto recordo-me que a cerimónia de-
correu num ambiente descontraído.

Medicina era um sonho de menina?
Não. Sempre tive um interesse especial 
pelas ciências, apesar de também gostar 
de ler, escrever, desenhar e de matérias 
diversificadas. Curiosamente, as pessoas 
insistiam de tal forma que tinha de ser 
médica por ter boas notas, que criei uma 
aversão à profissão e então decidi que ia 
ser bióloga marinha. Só no 11.º ano é que 
achei que estava a ser orgulhosa e que 
queria mesmo era seguir Medicina.

Para onde foi estudar?
Para o icbas. Foi a minha primeira opção. 

Em que etapa da formação está?
Estou no 3.º ano da especialidade de cardio-
logia. Faltam mais dois anos para terminar. 

Como está a correr?
Bem. Estou a fazer o internato da especiali-
dade no Hospital de Faro. Nesta fase, no es-
tágio de hemodinâmica, que envolve fazer 
cateterismos; inclusive já tive oportunidade 
de ser a principal operadora nalguns desses 
procedimentos. Agora regressei ao Porto 
por alguns meses para acompanhar o ser-
viço de cardiologia pediátrica no Hospital 
de São João, porque em Faro não têm esta 
vertente e preciso mesmo de a ter.

Disse que sempre teve interesses em ma-
térias diversificadas. Considera que falta 
flexibilidade às matrizes curriculares?
Embora não tenha conhecimento aprofun-
dado sobre o tema, considero que faz todo 
o sentido pensar na revisão dos currículos. 
Poderia haver disciplinas core (centrais) e 
outras opcionais. Permitiria que cada estu-
dante desenvolvesse um leque abrangente 
de competências, independentemente do 
percurso profissional que decidisse seguir. 
Incomoda-me pensar que em determina-
das escolas existem turmas pré-conce-
bidas para ‘fabricar’ futuros estudantes 
de Medicina.

Conselhos para quem sonha um dia 
ser médico?
Manter uma postura dedicada, humilde 
e intelectualmente honesta, não se dei-
xando corromper pela competitividade 
e ‘curriculite’ exacerbadas. Quem segue 
a carreira médica já sabe que passará 
muito tempo fora de casa, fará muitas 
noites, falhará datas especiais, vai ter de 
dar más notícias e lidar com a morte de 
uma forma muito próxima. Atualmente, 
o maior desafio que se impõe aos médi-
cos no nosso país é fazer tudo isto com 
motivação, sabendo que não há recursos. 
Não falo apenas da questão remunerató-
ria, mas fundamentalmente da falta de 
meios humanos e técnicos que muitas 
vezes condicionam os cuidados de saúde 
que prestamos.

Como pode um aluno construir um per-
curso Rumo à Excelência?
Estudar, ser interessado(a), não basta. 
Acima de tudo, nunca nos podemos es-
quecer da nossa humanidade. O ‘sucesso’ 
tem uma relação direta com as pessoas e 
as instituições que nos rodeiam. •

Foi “por 30 escudos” que o pai de 
Guilherme Coutinho comprou a 
mascote que dá nome e automa-
ticamente distingue um dos esta-

belecimentos comerciais mais antigos da 
cidade do Porto, no n.º 67 da Rua de Cimo 
de Vila. Em 1948, o investimento de Tomás 
de Almeida Coutinho foi elevado, mas “está 
visto que valeu a pena”, diz o filho. A loja de 
solas e cabedais tinha acabado de abrir no 
Largo da Chã e um dia entrou casa adentro 
uma senhora “da Avenida da Boavista” a 
propor-lhe uma inusitada aquisição: tinha 
na moradia um crocodilo embalsamado 
vindo do Brasil, mas pretendia desfazer-se 
dele, “porque assustava os netos”. Tomás 
foi vê-lo, fechou negócio e colocou o réptil 
no chão da loja. Estava encontrado o nome 
para a casa.
Tornou-se imediatamente motivo de roma-
ria, tanto que o pai “foi obrigado a chamar 
a polícia”, pelo massacre que faziam aos 
dentes e unhas do animal. Ala para o teto, 
que no soalho o crocodilo não estava segu-
ro. Um ano mais tarde, surge a oportuni-
dade do negócio transferir-se para a Rua 
de Cimo de Vila, onde havia mais espaço 
para a loja crescer, narra Guilherme Cou-
tinho, nascido em Canelas, Vila Nova de 
Gaia, criado e feito homem na Sé do Porto, 
ajudando o pai entre o cheiro dos cabedais. 
Quis seguir-lhe as pisadas e tomou conta 
da Casa Crocodilo. Hoje, com 72 anos e 
uma vida ali inteira, quer um dia passar o 
testemunho ao filho, 36 anos, farmacêuti-
co. “Ele gosta disto e vem cá ajudar-nos”, 
verbaliza, como se desse ainda mais força 
à ideia de que pelo menos mais uma gera-
ção Coutinho manterá o amuleto de cinco 
metros a dar as boas-vindas a quem entra.
Em permanência no estabelecimento 

trabalham seis funcionários, somando o 
proprietário e a equipa da contabilidade 
são nove. Vestem todos a camisola. “Somos 
quase família”, diz pronto o Sr. Coutinho 
filho, que puxa do pergaminho para falar 
do atendimento personalizado, da clientela 
fiel e da nova que os descobre.
Nesta loja-oficina, os balcões são à moda 
antiga: têm largura e tamanho suficiente 
para se darem ao corte de metros de couro 
e às balanças; há máquinas de costura 
Singer, armários construídos do chão ao 
teto, que contêm um infindável número de 
caixas e gavetas organizadas em fileiras, 
muitas amostras de tecidos em pele, os 
sapatos “de agasalho”, casacos, cartei-
ras, porta-moedas de todos os tamanhos e 
feitios, entre tantos outros produtos arte-
sanais. O dono aproveita a conversa para 
lançar o isco. “Tenho muita dificuldade em 
arranjar pessoal jovem. Parece que não 
querem aprender a arte”. Pode ser que 
as suas palavras toquem alguém.
A Casa Crocodilo integra a primeira leva 
de lojas classificadas pelo Porto de Tra-
dição, em 2017. Agora que vai receber o 
apoio máximo que o Fundo atribui por 
loja, no valor de 25 mil euros, Guilherme 
Coutinho poderá investir na melhoria das 
condições do estabelecimento, que tem 
sofrido muitas infiltrações de água nos 
últimos tempos, devido às intempéries. 
Na Rua de Cimo de Vila, a vizinhança ainda 
é o que era. “Vamo-nos ajudando uns aos 
outros”, afiança. Um pouco mais abaixo, 
há uma casa do mesmo ramo que resiste. 
“O proprietário até é mais velho do que 
eu e está sozinho. Mas faz-lhe bem, tira-o 
de casa para vir trabalhar”, remata Gui-
lherme, que também não conta os anos 
para a reforma. •

Vão intercalando a várias vozes 
os planos que têm para os 25 
mil euros do Fundo do Porto de 
Tradição: recolocar a fachada 

original, recuperar todas as cadeiras de 
barbeiro, restaurar as madeiras. Investir 
em tudo o que seja a valorização do n.º 13 
da Rua de Sá da Bandeira, mantendo a 
essência de um estabelecimento secular.
Não é à toa que falam no plural. A equipa 
da Barbearia Tinoco “é um todo” e cada 
um dos seus elementos uma peça no puzzle 
da gestão do negócio. Começamos por João 
Vilas, que se atirou para esta aventura há 
mais de uma década. Namorava o espaço 
sempre que por lá passava. Palavra puxa 
palavra, contou ao pai a ambição, que por 
sua vez ajudou o filho quando soube que o 
antigo barbeiro Sr. Sousa estava doente e 
que a D. Clotilde “tinha ficado um pouco 
perdida, porque o marido é que dominava 
a tesoura”.
Andou em negociações com os senhorios 
mais de um ano, mas foi um repentino 
telefonema a consumar o que até ali tinha 
sido platónico. Com o contrato de arrenda-
mento na mão, João Vilas investiu tempo 
e dinheiro na Tinoco, não fosse esta uma 
das barbearias mais antigas do país, inau-
gurada em 1929. Os anos foram passando e 
agora o “patrão” que dispensa esse cartão 
de visita tem de pôr outra vez mãos à obra 
para manter imaculado o chão que ainda é 
de pastilha francesa, preservar o aquece-
dor de toalhas, o relógio de corda, as peças 
de mármore e os espelhos cristalizados.
Os clientes, muitos deles turistas, esco-
lhem a Tinoco não só atraídos pela mar-
cante obra dos arquitetos Manuel Mar-
ques e José Penêda, mas também porque 

o atendimento é personalizado e o serviço 
preserva a tradição. Ana Carneiro, barbei-
ra de profissão, mostra como os efeitos 
desta “cápsula do tempo” são uma mais-va-
lia para o negócio: “Viajo pelo mundo com 
os meus clientes e eles viajam no tempo 
comigo. Oferecemos massagem capilar, 
massagem de rosto, café, Vinho do Porto. 
É uma experiência", afiança.
Durante a conversa, La Salete Candeias 
mantém-se distante, mas, quando se co-
meça a falar do passado, intervém para 
dizer que desde pequenina pisa aquele 
chão, pois o pai foi ali barbeiro. É também 
esta característica intergeracional que 
faz da emblemática casa um lugar que 
atrai “dos 2 aos 98 anos”, confirma Ana, 
com a anuência da conselheira de imagem 
Oksana Petrova, responsável por atender 
as senhoras.
Entra em cena Filipe Garcia. Mostrar a 
tradição sob um ângulo disruptivo e apro-
ximar a barbearia dos portuenses, foi a 
missão que João Vilas lhe confiou. O artis-
ta-curador vai desafiar artistas da cidade 
a criar um ciclo de performances mensal e 
as intervenções têm de estar relacionadas 
com as memórias e o espírito do lugar. 
Haverá preços especiais para a população.
O tímido Alex, que até o sobrenome e es-
paço na fotografia reserva (dando lugar 
ao barbeiro Johnny), salta para a ribalta 
porque João Vinhas insiste em dar-lhe 
palco. Foi ele “o grande impulsionador” 
ao reconhecimento da Barbearia Tino-
co enquanto loja histórica do programa 
municipal Porto de Tradição, em 2018, 
e é dele também o mérito da instrução 
bem-sucedida ao Fundo. Em equipa que 
ganha, não se mexe. •
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A transportadora aérea de baixo custo 
Wizz Air anunciou o reforço da ligação 
entre os aeroportos de Francisco Sá Car-
neiro e de Viena, na Áustria, a partir do 
próximo verão. A operação, iniciada em 
dezembro do ano passado, assegura dois 
voos por semana Porto-Viena; ao fim de 
seis meses, passarão a ser três viagens 
semanais.
Já a Ryanair anunciou uma nova ligação 
direta entre o Porto e a cidade francesa 
de Grenoble, a partir de 30 de março, 
com duas frequências por semana. As 
partidas para a conhecida estância de 
turismo de inverno, localizada na região 
de Auvergne-Rhône-Alpes, vão realizar-
-se à segunda e à sexta-feira.
Para destinos transcontinentais, a ram 
– Royal Air Maroc voa desde meados 
de janeiro do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro para Pequim, via Casablanca. 
A operação da companhia área de ban-
deira marroquina foi retomada há dois 
anos e o investimento tem sido cres-
cente. Articulada a ligação do Porto 
à maior cidade de Marrocos, o voo de 
Casablanca que parte para Pequim é 
operado às segundas, quintas e sába-
dos; por seu turno, a ligação aérea do 
oriente para ocidente é garantida às 
terças, sextas e domingos. •

Uma verdadeira 
mescla de talento

“A porta está sempre aberta: é só descer 
por aqui fora”. Ao convite do Mestre To-
más imergimos na Mescla por uma rampa 
que se esconde atrás do icónico reclame 
luminoso “Garagem Palácio”, reduto do 
Pátio do Bolhão, ponto de referência para a 
entrada numa oficina de artes gráficas sem 
paralelo na cidade. O antigo acervo físico 
da edp deixou marcas no amplo espaço, de 
que Tomás Dias e Alexandra Rafael toma-
ram conta para inaugurarem a Mescla em 
março de 2019, depois de obras de adapta-
ção. Neste piso underground (subterrâneo) 
onde não falta luz, o branco das paredes 
deixa sobressair “o caos controlado” das 
mesas de trabalho e introduz verdadeiras 
relíquias do mundo da impressão: três 
prensas de gravura, a mais antiga data 
de 1835; duas mesas de serigrafia, uma 
delas de sensibilização com estufa; uma 
máquina de litografia e relevo, adaptável à 
xilogravura, “pedras que vieram e morrem 
aqui”, assenta Tomás.
É esta a primeira radiografia visual de 
um projeto que resulta de uma parceria 
entre um decano da cidade nas áreas da 

gravura, serigrafia e litografia, professor 
na Escola Artística e Profissional Árvore, e 
Alexandra Rafael, com a frescura dos seus 
29 anos. Os “amigos improváveis” conhe-
ceram-se na Árvore, quando a mestre da 
Faculdade de Belas Artes da U. Porto foi 
lá pedir um canto e apoio para trabalhar 
gravura, no âmbito da residência artística 
em que participou para a Bienal da Maia. 
No meio da convivência foram fabricando 

a ideia. O mestre recorda a sorrir: “a Ale-
xandra dizia-me que quando fosse grande e 
tivesse uma oficina tinha de me ir buscar”.
Certo é que o desassombro da conim-
brigense de nascença e portuense por 
afeição incentivou-o a embarcar nesta 
aventura aos 60. Fez bem em seguir o seu 
instinto. À Mescla já chegam pedidos de 
estágio da Escola de Belas Artes de Paris 
e até há quem peça mentoria da Polónia. 

O passa-palavra, principalmente no meio 
artístico, abre-os ao mundo. 
Entre uma lista de outros possíveis nomes 
– como “ponta-seca, água-tinta, goma-la-
ca e goma-arábica” – Mescla foi a pala-
vra escolhida por ser aquela que melhor 
corporiza o projeto: na oficina há mistura 
nas finalidades e usos. É espaço onde os 
cofundadores trabalham em três frentes, 
sejam encomendas para empresas, pro-
dução de edições de artista ou promoção 
de workshops para crianças e adultos, em 
diferentes técnicas de impressão, quer 
tenham quer não tenham experiência em 
gravura, serigrafia, litografia, monotipia, xi-
logravura, linogravura e calcografia, entre 
outras. É também coworking e centro poli-
valente “lugar onde curiosos, profissionais 
e artistas podem realizar os seus projetos, 
de forma independente ou havendo ajuda 
especializada”, com a possibilidade de utili-
zarem máquinas, ferramentas e materiais. 
A dupla não coloca de parte, por isso, a 
organização de palestras, aproveitando a 
“via verde” que tem no meio. O primeiro 
voo de teste aconteceu a 22 de fevereiro, 
com a apresentação ao público de uma 
edição de livros de Ícaro Pintor, que cruza 
com a exposição de alguns trabalhos do 
artista. No fim de semana seguinte, vai ser 
a grande festa de aniversário de um ano, 
aberta à cidade. Fica o convite. •

Em seis anos, o Aeroporto do Por-
to duplicou o número de passa-
geiros transportados, passando 
dos pouco mais de 6 milhões, em 

2013, para mais de 13 milhões, em 2019. 
Entre os novos destinos, o Dubai é agora 
garantido pela Emirates.
Além do incremento de passageiros, a 
principal transformação no Aeroporto 
do Porto deu-se no perfil das companhias 
que operam agora para a cidade e região, 
passando de uma lógica turística de low 
cost, onde a Ryanair dominava a operação, 
para uma presença crescente e continuada 
de outras companhias, muitas delas, de 
bandeira e muitas delas de importância 
crucial para outros setores da economia 
nacional, que não já o turismo.
O Porto já não está, por isso, ligado apenas 
aos principais destinos europeus e a cida-
des secundárias do Velho Continente, mas 
já interage, sem escala, com alguns dos 
grandes hubs mundiais e, daí, ao Mundo.
A Turkish Airlines foi a grande percursora 
da abertura do mercado da aviação civil do 
Porto ao oriente e para fora da Europa, ao 

promover voos regulares e de qualidade 
extra a Istambul, onde o antigo “Ataturk” 
acaba de ser substituído pelo mais caro 
aeroporto do Mundo. Sendo a companhia 
mundial que voa para mais destinos em 
todo o planeta, a Turkish garante, a partir 
daí, ligações aos países emergentes do 
médio oriente e às modernas cidades da 
China, Japão, África Austral e a tudo o 
mais que tem importância no globo.
Esse exemplo da Turkish, inaugurado há 
cerca de quatro anos, abriu caminho a 
que a cidade fosse descoberta por outras 
companhias de bandeira e, após alguma 
diplomacia e presença do Porto no Dubai, 
foi possível convencer a Emirates a estabe-
lecer uma ligação direta. E se o Dubai não 
for suficiente para lhe encher as medidas, 
a partir dali, e tal como a partir de Istam-
bul, abre-se um mundo de oportunidades.
A Emirates usa nas suas ligações os fan-
tásticos Boeing 777, com três classes de 
um serviço reconhecido mundialmente. 
Junta-se a outras companhias de bandeira 
que atualmente ligam o Porto a cidades 
de outros continentes, como a taag, para 

Arranhar os céus

Angola; a Azul e a tap, para o Brasil; a Ro-
yal Air Maroc, para Casablanca; a United 
Airlines e a tap, para os eua; a Canada Air, 
para o Canadá.
Por tudo isto, pode hoje dizer-se que o 
Porto já arranha os céus a partir do seu 
aeroporto que, nesta altura, se moderniza 
e alarga para poder receber mais voos por 
hora. Mas se quer realmente arranhar os 
céus, o melhor é não olhar para o Dubai 
apenas como um hub e partir à descober-
ta desta moderna cidade dos Emiratos 
Árabes Unidos.
Entre as praias escaldantes, que se tornam 
mais aprazíveis nos meses mais frios, os 
encantos do deserto ali ao lado, os mu-
seus e aquários, as aventuras aéreas e 
marítimas e uma inacreditável oferta de 
lazer onde não falta nem uma Legolândia, 
o Dubai tem tudo para oferecer aos seus 
visitantes, sobretudo no mercado do luxo. 
Este ano tem ainda para lhe oferecer a 
Expo 2020, que promete ser um dos maio-
res eventos mundiais de sempre.
E tem também a construção humana mais 
alta do Mundo: o Burj Khalifa. O edifício 

faz parte de um complexo comercial e 
residencial mais vasto com dois quilóme-
tros quadrados de área, localizado junto 
das duas principais avenidas do Dubai, a 
Sheikh Zayed Road e a Financial Centre 
Road. O edifício foi projetado por Adrian 
Smith e não era para ser tão alto, aca-
bando, já durante a sua construção, por 
ser projetado para os céus, como se não 
houvesse limites.
O orçamento para a construção do Burj 
Khalifa rondou 1,2 biliões de euros e foi 
inaugurado em 2010, possuindo comércio, 
hotéis, escritórios e residências.
No Dubai tudo é alto, a começar nas tem-
peraturas, passando pela finança e ter-
minando na engenharia, que transforma 
deserto em cidade. Entre ilhas artificiais, 
investimentos astronómicos e arranha-
-céus impensáveis, há um aeroporto ex-
traordinário, também ele repleto de luxo 
e vista para o Burj Khalifa. E há uma pas-
sagem para o Mundo, agora com ligação 
direta ao Porto. •

Master de Oro
O presidente da Câmara do Porto rece-
beu recentemente a distinção Master de 
Oro, atribuída pela Real Forum de Alta 
Dirección, de Espanha. Para D. Carlos Es-
cudero de Burón, presidente executivo da 
instituição, o reconhecimento justifica-se 
porque “a liderança de Rui Moreira agre-
gou a cidade, no rumo ao desenvolvimento 
e afirmação internacional”.
Esta é a primeira vez que a prestigiada 
instituição atribui o Master de Oro em 
Portugal, abrindo com este ato o “Capítulo 
Português” na atribuição destes prémios 
com grande tradição no país vizinho.
De acordo com o secretário-geral do Ca-
pítulo Português do Real Forum de Alta 
Dirección, José António Silva e Sousa, a ci-
dade do Porto, sob a gestão de Rui Moreira, 
também passou a ser um dos destinos tu-
rísticos preferidos dos espanhóis, sublinha.
O Real Forum de Alta Dirección (rfad) 
é uma instituição criada em 1982, sob 
a presidência de honra do Rei Emérito 
Don Juan Carlos. Tem como finalidade 
distinguir os líderes dos vários setores 
económicos, políticos e sociais do espa-
ço ibero-americano, proporcionando um 
espaço de agregação social nesses diver-
sos quadrantes. •

Meio milhão para 
apoiar o comércio

O Fundo Municipal do Porto de Tradição 
tem 525 mil euros para apoiar 28 estabe-
lecimentos históricos. O objetivo, explica 
o vereador da Economia, Turismo e Co-
mércio, Ricardo Valente, é auxiliar as lojas 
reconhecidas pelo programa municipal “na 
recuperação, restauro e/ou manutenção do 
património que se pretende salvaguarda-
do”, considerando que, “não raras vezes, a 
disponibilidade financeira dos proprietá-
rios não o permite”. Pela mesma razão, “o 
investimento em meios e ferramentas de 
modernização, divulgação e promoção do 
estabelecimento ficam para segundo plano”.
Nesta primeira edição, foram rececionadas 
36 candidaturas. Todas elas foram alvo 
de uma análise por parte de um júri, que 
decidiu sobre a elegibilidade. Uma vez 
aferida, o Município determinou o valor 
das verbas a atribuir por cada uma lojas e 
entidades, a partir do valor solicitado pelos 
candidatos, devidamente fundamentado.
Desde a criação do programa Porto de 
Tradição, em 2016, a Câmara já reconhe-
ceu 85 lojas históricas, incluindo neste lote 
duas entidades (Teatro Sá da Bandeira e 
Orfeão do Porto). •

Taxa turística com 
mais isenções

Quem esteja a passar por situações de 
despejo ou análogas fica isento de pagar 
a taxa turística. Trata-se de uma das prin-
cipais novidades à revisão do regulamento 
deste imposto municipal, que passa tam-
bém a prever o alargamento da isenção 
ao segundo acompanhante, no caso de 
hóspedes cuja estadia seja motivada por 
qualquer ato médico.
Nesta revisão fixam-se, por outro lado, 
regras mais apertadas de fiscalização. São 
consideradas contraordenações a falta de 
registo na plataforma informática; a inexa-
tidão ou falsidade dos elementos forneci-
dos; a não transferência para o Município 
das verbas apuradas ou fora dos prazos 
definidos, entre outras. As multas podem 
ir dos 75 euros aos 40 mil euros.
Até ao final de novembro de 2019, a receita 
liquidada da taxa turística ultrapassou 
os 15,1 milhões de euros. O maior volume 
da cobrança provém de empreendimen-
tos hoteleiros (38,19%), seguindo-se as 
unidades de Alojamento Local (34,39%) 
e Airbnb (27,43%). No mesmo período, a 
Câmara liquidou 195 mil euros referentes 
à comissão de cobrança de 2,5%. •

OMT vem ao Porto
Presidentes de câmara de todo o mun-
do reúnem-se no Porto para analisar os 
desafios do turismo urbano sustentável, 
numa cimeira que a Organização Mundial 
de Turismo (omt) vai realizar no primeiro 
semestre de 2021.
A decisão foi tomada em Madrid, onde 
aquela agência das Nações Unidas tem 
sede, e revelada à margem da fitur – Feira 
Internacional de Turismo, que aconteceu 
recentemente na capital espanhola.
“Depois de Lisboa ter acolhido o primeiro 
‘Mayors Forum for Sustainable Tourism’ 
(Fórum de Presidentes de Câmara sobre 
Turismo Sustentável), o Porto vai ser a 
cidade anfitriã, em 2021, informou um co-
municado do Ministério da Economia e da 
Transição Digital.
“Em 2019, cerca de meia centena de re-
presentantes de câmaras municipais a 
nível mundial debateram os desafios do 
crescimento do número de turistas e as 
soluções que promovam um turismo que 
gere riqueza e que respeite e beneficie os 
residentes de cada local, tendo sido assi-
nada a primeira carta de turismo susten-
tável da Organização Mundial de Turismo 
das Nações Unidas”, aponta o documento 
recentemente divulgado. •
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Iluminação pública  
amiga do ambiente

N O T Í C I A S  D O  P O R T O

Confie no botão 
Está a ser instalada em toda a cidade uma 
nova sinalética no atravessamento dos 
peões, em blocos de 20 de cada vez. Numa 
primeira fase, é privilegiada a colocação 
das novas caixas com o botão que aciona 
o sinal verde para os peões nos postes de 
semáforo junto aos cruzamentos mais movi-
mentados, com maior histórico de acidentes 
ou de travagens mais bruscas, informa o 
diretor municipal de Mobilidade e Trans-
portes. “Primeiro estamos a reprogramar 
os semáforos, com tempos únicos, para 
reativar os pedidos de atravessamento e 
só depois instalamos a nova sinalética”, 
explica Manuel Paulo Teixeira. O trabalho, 
acrescenta, está a ser feito em parceria 
com a Polícia Municipal e o objetivo é que 
as pessoas voltem a confiar na utilidade do 
atravessamento a pedido.
O novo modelo, de imagem mais apelativa,
já está colocado em vários pontos da Baixa 
do Porto e também nas avenidas Brasil e 
de Montevideu. •

Guindais e Lada 
em ascenção

O Funicular dos Guindais e o Ascensor da 
Ribeira do Porto (mais conhecido como 
Elevador da Lada) regressam à gestão 
da Câmara do Porto em março de 2020.  
O objetivo é enquadrar estes dois equipa-
mentos num sistema integrado de ligações 
mecanizadas entre a cota alta e a cota baixa 
do Centro Histórico do Porto, “potenciando 
desta forma a acessibilidade, a mobilidade 
e a fixação da população residente nestas 
zonas da cidade”, refere a vereadora dos 
Transportes, Cristina Pimentel.
A gestão vai ser feita através de um con-
trato de prestação de serviços à Liftech, 
operadora que venceu o concurso público 
por prévia qualificação, no valor de 2,17 
milhões de euros. Neste momento, o con-
trato aguarda o visto prévio do Tribunal 
de Contas para que possa efetivamente 
ser executado.
Em 2003, a exploração e operação do Fu-
nicular dos Guindais foi cedida à Metro do 
Porto, por um período de 15 anos, renová-
vel por acordo, tendo esta empresa optado 
pela contratação externa. Já a operação 
do Elevador da Lada é, por enquanto, ga-
rantida pelos serviços municipais, com o 
apoio da Domus Social.
O investimento enquadra-se na estra-
tégia municipal de promoção do uso de 
transportes coletivos e modos suaves, 
menos  poluentes. •

A substituição das 32.000 luminárias exis-
tentes na cidade por luzes led vai trazer 
uma poupança anual na ordem das 3.800 
toneladas de co2 libertadas para a atmos-
fera do Porto. Neste momento, 10% das 
luminárias já foram substituídas por esta 
tecnologia amiga do ambiente e a intenção 
do Município é alargar a medida a toda a 
iluminação da rede viária pública. 
Para isso, está a ultimar-se o concurso pú-
blico internacional que vai ser lançado até 
ao final do primeiro trimestre do ano, com 
um preço base que ascende aos 8,1 milhões 
de euros. A solução económica encontra-
da levará a um retorno do investimento 
municipal em apenas 5,8 anos, estimando 
o Município que a poupança na fatura de 
energia elétrica para um período de 12 me-
ses possa atingir os 60%.
Esta mudança vai permitir, reduzir o núme-
ro de modelos de iluminação pública, que 

Pedalar na cidade 
vai ser mais fácil

As ciclovias da cidade vão pas-
sar a estar ligadas em rede, o 
que significa que será de fac-
to possível atravessar o Porto 
de bicicleta de uma ponta à 

outra. O objetivo para 2020 é concluir 90% 
dessas ligações, fundamental para criar 
uma malha estrutural também para futuras 
expansões. “A cadência é muito rápida e o 
investimento praticamente inócuo, porque 
as ciclovias já existem. Vai operacionalizar-
-se fundamentalmente com sinalização ro-
doviária e praticamente sem obra”, informa 
Manuel Paulo Teixeira, diretor municipal 
de Mobilidade e Transportes.
A rede de ciclovias foi desenvolvida pela 
Câmara do Porto, depois de ter encomen-
dado um diagnóstico que aponta como 
pontos fracos não só a ausência de inter-
ligação entre vias cicláveis, mas também 
o mau estado em que se apresentam algu-
mas destas infraestruturas. “Praticamente 
não tiveram manutenção desde que foram 
criadas”, acabando por ser apagadas, da-
nificadas ou ocupadas por estacionamen-
to, conta o responsável. A autarquia está 
apostada, por isso, em dar nova vida e cor 
a uma tela esbatida, até porque “quem 
anda de bicicleta insiste em procurar estas 
vias”, sobretudo o canal entre o Parque da 
Cidade e o Largo do Cálem ou a ciclovia 
do Polo Universitário da Asprela.
Feito o levantamento, o Município vai ini-
ciar o trabalho de reabilitação de alguns 
eixos existentes e avançar para a criação 
da rede de ligações que, mediante o local, 
poderá adotar uma de duas soluções: ci-
clovias segregadas do trânsito automóvel 
(como já acontece nas avenidas atlânti-
cas) ou ciclovias partilhadas com outros 
meios de transporte. Neste segundo caso, 
recorrendo ao suporte da sinalização ro-
doviária, quer através da criação de zonas 
de paragem e/ou descanso à frente dos 
automóveis, denominadas bike boxes, quer 
através da colocação de sinais de trânsito 
de abrandamento da velocidade em algu-
mas faixas de rodagem.
A exceção acontecerá com a ciclovia mais 
a oriente, que vai ligar a zona do Freixo 
ao Parque Oriental do Porto e ao futuro 
Terminal Intermodal de Campanhã (tic). 
Esta ciclovia será criada de raiz e a Câma-
ra prevê que esteja concluída aquando da 
inauguração da interface.
Atualmente, a extensão de ciclovias da 
cidade é de 18,9 quilómetros. No final desta 
intervenção global, que pressupõe a cria-
ção de duas grandes ligações nascente/
poente e três grandes ligações norte/sul, 
o Município vai mais do que duplicar a 
extensão existente para 54 quilómetros. •

Onde carregar os 
veículos elétricos

A instalação de dez postos de carrega-
mento para veículos elétricos na cidade 
deverá estar concluída até ao final do pri-
meiro semestre e os locais disponibilizados 
pelo Município para este fim estão identi-
ficados: Praça de Francisco Sá Carneiro; 
Rua de Nove de Julho; Rua de Leonardo 
Coimbra; Avenida do Conselho da Europa; 
Avenida do Parque; Rua do Dr. José Antó-
nio Marques; Rua de Henrique de Medina; 
Rua do Jornal de Notícias; Rua de Nove de 
Abril; Rua de José Gomes Ferreira.
O anúncio para a atribuição de licença 
foi lançado a 24 de dezembro de 2019 e o 
prazo de candidaturas decorre em 60 dias 
seguidos, a contar do dia útil seguinte à 
sua publicação. •

Subir e descer sem 
perder o folêgo

A obra das ligações mecanizadas em Mi-
ragaia fica concluída até ao final de mar-
ço. A intervenção consiste na introdução 
de percursos pedonais assistidos e novas 
rampas de acesso que visam facilitar a 
mobilidade dos cidadãos entre a cota alta 
e a cota baixa da cidade, especialmente 
numa zona em que a população está enve-
lhecida e tem dificuldade em deslocar-se a 
equipamentos de proximidade, como é o 
caso do Hospital de Santo António.
Nunca o projeto previu a destruição das 
escadas existentes. Tiveram de ser retira-
das no decurso da obra, mas no final serão 
repostas, respeitando a reformulação e o 
redesenho das cotas e dos degraus das 
Escadas das Sereias, Escadas do Monte 
dos Judeus e da zona circundante às ruas
de Cidral de Cima e de Cidral de Baixo. 
A gestora da obra é a empresa municipal 
de obras públicas go Porto e o investimen-
to rondou os 800 mil euros. 
O projeto dos percursos pedonais assis-
tidos foi apresentado à cidade em 2015 
e mereceu a aprovação das forças políti-
cas. Compreende ainda mais dois núcleos, 
nomeadamente os Jardins do Palácio de 
Cristal, cujo concurso de obra deverá ser 
lançado até ao final do primeiro trimestre 
de 2020, e a zona das Virtudes, que terá 
concurso preparado para lançamento em 
meados do ano. •

atualmente superam uma centena. Esta 
multiplicidade de tipos de luminárias cria 
constrangimentos sempre que é necessário 
substituir pontos de luz, porque muitos já 
não se encontram à venda no mercado, 
esclarece o diretor municipal de Mobilidade 
e Transportes. O objetivo é reduzir este 
número para 14 modelos, o que vai permitir 
uniformizar a iluminação de acordo com as 
características de cada espaço público, quer 
seja zona histórica, residencial, comercial 
ou zona de atravessamento.
A par dos benefícios ambientais e econó-
micos, a decisão de investir na reconver-
são para tecnologia led vai resultar numa 
melhoria geral da qualidade do sistema 
de iluminação pública, tornando o espa-
ço público mais confortável e seguro. A 
temperatura de cor das novas luminárias 
pode alcançar o máximo de 3.000° kelvin 
(branco quente). •

Terminal Intermodal 
de Campanhã finalmente em obra

Cerca de 15 anos de promessas sepa-
ram o antes do agora. Levou tem-
po, mas a existência do Terminal 
Intermodal de Campanhã (tic), 

tem hoje selo de garantia num futuro pró-
ximo. O projeto esteve em “banho-maria” 
durante 12 anos e conheceu um significativo 
avanço a partir de 2015, quando Rui Moreira 
selou com o Governo de então o “Acordo do 
Porto”, que correspondeu a um encaixe nos 
cofres municipais superior a 40 milhões e 
colocou um ponto final numa série de dife-
rendos que envolviam a Câmara e o Estado 
Central, entre os quais a construção do tic. 
A 15 de julho de 2015, dia em que foi assi-
nado o histórico acordo, Rui Moreira dizia: 
“Este acordo abre portas à construção do 
Terminal Intermodal de Campanhã, pro-
metido à cidade desde 2003, e que agora 

vai finalmente sair do papel”.
Logo depois, o Município começou a fazer 
caminho. Foi feito um estudo exaustivo de 
toda a área com vista a preparar as peças 
concursais – que concluía a necessidade de 
avançar com expropriações – e em agosto 
de 2016 estava lançado o concurso de con-
ceção para a elaboração do projeto. Em 
fevereiro de 2017 saía vencedor o projeto 
do arquiteto Nuno Brandão Costa, entre 
22 propostas admitidas a concurso. Teria 
de ser primeiro validado pelo Tribunal de 
Contas, antes de a autarquia dar o passo 
seguinte: lançar o concurso para a obra. 
Ultrapassada esta fase, o concurso público 
internacional para a empreitada do Ter-
minal Intermodal de Campanhã viria a ser 
lançado em finais de setembro de 2018. 
A obra arrancou em setembro de 2019 e, por 

enquanto, os trabalhos são de escavações. 
“É preciso primeiro escavar todo o terreno, 
para se montar uma cortina de estacas que 
vai sustentar toda a área do Terminal”, ex-
plica Manuel Aranha, administrador da GO 
Porto, empresa municipal que gere a obra. 
A área bruta de construção do tic é de 
24.000 m2. Vai abranger não só os com-
boios suburbanos e os de longo curso, o 
Metro e a stcp, como também os autocar-
ros de serviço intermunicipal e regional, 
que passam a dispor de um terminal de 
última geração, numa zona da cidade de 
fácil acessibilidade rodoviária, próxima à 
vci e às autoestradas circundantes.
Toda a zona envolvente à estação de com-
boios vai ser revista, incluindo os acessos 
que passam defronte à Moagem Ceres. 
Até ao final do primeiro semestre, vai 

ser lançado um concurso isolado para a 
ligação pedonal entre o Terminal Inter-
modal e a estação de metro de Campanhã. 
O tic vai ainda dispor de áreas utilitárias, 
como parque de estacionamento, estação 
de serviço, paragens kiss & ride, parque de 
bicicletas e de táxis, bem como áreas com-
plementares de apoio ao público, serviços 
administrativos técnicos.
Sendo um projeto revolucionário para a 
mobilidade no Porto, além de um grande 
empreendimento de arquitetura e enge-
nharia, o Terminal Intermodal é também 
revolucionário no campo da sustentabili-
dade ambiental. A cobertura verde e a área 
circundante igualmente ajardinada vão 
totalizar 46.000 m2. O prazo de conclusão 
da obra, orçada em cerca de 12,5 milhões 
de euros, é de 21 de meses. •
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O Porto. é um jornal plural e aberto à opinião de todas as sensibilidades da cidade,  
pelo que se pediu a todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal do Porto que 

nomeassem um cronista por edição. Este espaço é, pois, da inteira responsabilidade de quem assina 
cada uma das colunas, estando identificadas as forças políticas que representam.

Opinião

O P I N I Ã O

F O R E C A S T  2 0 2 0

Neste início de década, nada mais esti-
mulante e encorajador; a cidade do Porto 
foi selecionada (Monocle) uma das 25 (9º 
lugar) “ World best small cities”, onde 
viver, na próxima década. Estimulante, 
porque confirma que estamos no caminho 
certo (apesar de alguns Adamastores), 
encorajador, porque sabemos que há muito 
trabalho por fazer e que o sucesso não 
chegou a todos. Este sucesso (e insucessos) 
deve-se a todos, em primeiro lugar aos 
cidadãos, individualmente ou associados, 
aos autarcas, aos empresários e em certa 
medida, aqueles que escolheram a nossa 
cidade para viver, trabalhar e visitar. Como 
diz Rui Moreira, “não é por decreto que 
as pessoas vêm viver para o Porto, virão 
se houver interesse, economia, segurança, 
conforto e reabilitação”. A cidade somos 
nós. Tudo isto confirma a resiliência das 
cidades, não sendo por acaso, que a maio-
ria das cidades são mais antigas que os 
Estados onde se inserem. Não deixa de 
ser pertinente, que um dos poucos pontos 
negativos apontados nesta classificação, 
seja a chamada da atenção para o facto de 
que é preciso investir mais na reabilitação, 
isto num momento em que tem havido 
uma forte campanha, no que diz respeito 
à habitação na nossa cidade, campanha 
essa que utiliza mensagens simplistas 
como que isentas e factuais, logo populis-
ta. Demagoga, porque prometem aquilo 
que sabem que não é possível. Ninguém 
nega que há muito para fazer quanto á 
habitação, no entanto, ninguém pode negar 
o muito que o Porto tem feito, indo muito 
para além do que é sua responsabilidade. 
Nunca é demais referir que o Porto é o 
município do país, com mais habitação 
social, 13%, quando a média do país é de 
2%. A resolução do problema da habitação 
é um desígnio do Porto para a próxima 
década, no entanto, é vital que o Estado 
crie condições, o 1º Direito é de sua res-
ponsabilidade Constitucional, logo não se 
pode abster, a letra da Constituição tem 
que ter um reflexo efetivo. Tudo se tornará 
mais eficiente com uma Descentralização 

efetiva. O Porto assume sem complexos o 
desafio de ter um papel preponderante na 
resolução dos desafios característicos das 
cidades modernas, a pobreza e exclusão, 
competitividade económica, mobilidade 
e sustentabilidade ambiental. Temos que 
falar menos de Estado e mais de cidades. 
Nas cidades modernas, o autarca assume 
um papel de especial relevância, estando 
no centro dos acontecimentos, o autarca 
é pragmático, resolve problemas. Benja-
mim Barber reivindicava a criação de um 
parlamento global de autarcas, tendo o 
autarca como figura global, a cidade global 
já existe e será o futuro do séc. xxi.

Nuno Caiano
Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido

O  P O R TO  E  O  S E U  E N TO R N O 

Do ponto de vista da organização adminis-
trativa do Estado, o Porto é um concelho 
com uma área relativamente pequena. 
Em termos de continuidade urbana, toda-
via, como que se prolonga pela malha dos 
seus congéneres limítrofes de tal modo que 
a um estranho à geografia local não será 
evidente onde acaba um e começa outro. 
De facto, o Douro podia bem ser o rio que 
atravessa o burgo e a Circunvalação uma es-
pécie de circular interior da grande cidade. 
Semelhantes caraterísticas tornam evi-
dente que a gestão do seu quotidiano e 
a antevisão e planeamento do seu futuro 
serão sempre precárias e problemáticas 
se não forem pensadas e articuladas com 
os municípios envolventes. 
No âmbito da mobilidade, por exemplo, o 
Porto nunca conseguirá soluções adequa-
das para as suas dificuldades se não puder 
atender aos movimentos pendulares de 
entrada e saída de forma combinada com 
os seus vizinhos. 
O mesmo se dirá das linhas de água que 
percorram territórios comuns, seja para 
o controlo dos seus caudais, seja para o 
acompanhamento e preservação dos níveis 
de exigência ambiental. 

No domínio da qualidade do ar é manifesto 
que só medidas integradas em amplos pla-
nos de territorialidade permitirão soluções 
de resolução e/ou mitigação dos efeitos 
resultantes da caprichosa evolução do 
clima e dos irresponsavelmente desatentos 
comportamentos humanos. 
É neste contexto que a construção 
e subsequentes revisões dos Planos 
Diretores Municipais têm de deixar de 
ser atos isolados de âmbito meramente 
municipal, para se constituírem como 
peças de um puzzle muito complexo, 
tanto mais exigente e crucial quanto a 
continuidade morfológica dos territórios 
for mais íntima a afim. 
Esta óbvia necessidade esbarra, não raro e 
infelizmente, com dificuldades relacionais 
entre os poderes autárquicos eleitos, mui-
tas vezes cativos dos programas eleitorais 
com que se fazem eleger e tantas outras 
vítimas de anseios de protagonismo pes-
soal pouco lúcido e nunca razoável. 
Parece então evidente ser necessário es-
tudar e concretizar formas de organiza-
ção administrativa do país que possam 
dispor de uma legitimidade democrática 
indiscutível, que consinta tutelar espaços 
mais abrangentes do que o dos municípios. 
E, por essa via, introduzir racionalidade 
acrescida à definição das infraestruturas e 
equipamentos necessários, à sua distribui-
ção e articulação territoriais, às atitudes 
e responsabilidades dos poderes locais de 
menor dimensão, acrescentando eficácia 
e eficiência à gestão dos recursos, assim 
permitindo aumentar progressivamente 
a qualidade de vida das populações.

Gustavo Pimenta
Partido Socialista

P O R T O :  O  T R Â N S I T O  N Ã O  A N D A 
P O R Q U E  A  C Â M A R A  TA M B É M  

N Ã O  S E  M E X E !

Quando o psd em coligação com o cds/pp 
ganhou as eleições Autárquicas de 2001 e 
Rui Rio assumiu a presidência da Câmara 

Municipal do Porto, foram várias as men-
sagens políticas passadas aos cidadãos 
em período de campanha, sobre diversos 
problemas da cidade, à época. 
Uma dessas mensagens era exatamen-
te “O Porto não anda porque a Câmara 
não se mexe!”. Quase 20 anos passados e 
porque a vida nas cidades mudou, novas 
vias e arruamentos foram construídos, 
novas habitações em novos ou renovados 
espaços urbanos foram construídos, mais 
viaturas entram diariamente na cidade, 
aquilo que também muda nessa mensa-
gem e por esses motivos, é o acrescento 
da palavra “também”. Ou seja, atualmente 
a cmp não será a única e grande culpada 
de termos uma cidade em marcha lenta 
e por isso menos utilitária e fluída, mas 
TAMBÉM é culpada!
Basta-nos ver diariamente as críticas aos 
parquímetros (e já agora ao processo de 
cobrança de multas…), aos pinos semea-
dos pelas vias de circulação, à retirada de 
lugares de estacionamento, às alterações 
de sentido do tráfego em muitas ruas da 
cidade, de Campanhã à Foz, sem lógica 
ou evidências de melhoria, entre outros.
Dirão alguns que a aposta tem sido na 
circulação mais eficaz dos transportes 
públicos. Mas essa eficácia não se traduz 
ou ainda não se traduziu – e agora que 
a Câmara Municipal do Porto tem res-
ponsabilidades nessa área – em horários 
de circulação dos transportes em cum-
primento com as respetivas tabelas, em 
mais viaturas e ainda um serviço dirigido 
a áreas da cidade e fora dela, até agora 
mal servidas ou totalmente esquecidas!
A rapidez de circulação, a importância 
de chegar a horas aos destinos, a gestão 
equilibrada do nosso tempo individual e 
coletivo e a pressão e irritabilidade que 
estas impossibilidades nos criam dia-
riamente, estão a contribuir para uma 
cidade em tensão, em desenvolvimento 
de potenciais conflitos, em problemas na 
circulação de bens e produtos, em alguns 
incumprimentos de horários escolares e 
laborais (e não: não é dizer com facilidade 
e populismo “levantem-se mais cedo!”) e 
em dificuldades em fazer, literalmente, a 

economia circular…!
Assim, não vale a pena tapar o Sol com 
a(s) peneira(s)! 
O Porto tem um problema de mobilidade. 
Ponto! E a Câmara também é culpada.
Cabe aos Partidos da Oposição denunciar 
e apresentar propostas para a solução des-
tes problemas. E, pois, isso que o psd está 
a fazer. A procurar soluções para apre-
sentar aos Portuenses uma alternativa 
de gestão de proximidade e de reforço da 
qualidade de vida dos Cidadãos, sobretudo 
dos Portuenses.
Contem connosco!

PSD Porto
Porto Autêntico – PPD/PSD.PPM

P R E S TA R  C O N TA S

Iniciamos recentemente a segunda metade 
deste mandato e é por isso o tempo de 
fazer um balanço da atividade da cdu dos 
dois últimos anos.
Foi possível, pelo facto de o Movimento de 
Rui Moreira não ter a maioria na Assem-
bleia Municipal, negociar a inclusão no or-
çamento de um conjunto de propostas com 
as quais os Portuenses e a Cidade ficaram 
a ganhar. Desde logo a redução de 10% da 
taxa do imi para quem é proprietário da 
casa onde reside, que paga agora a taxa 
de imi mais baixa do País (esta redução 
correspondeu a uma poupança para as fa-
mílias de um milhão de euros só em 2019); 
a isenção do imi para as Associações de 
Moradores de modo a que, com as dezenas 
de milhares de euros anuais que estão a 
poupar (mais de 80 mil euros, só em 2019) 
poderem realizar obras de reabilitação 
das casas, construídas em alguns casos há 
mais de 40 anos; a inscrição de uma ver-
ba de 800 mil euros para apoiar projetos 
do Movimento Associativo (refira-se que 
centenas de associações tinham deixado 
de exercer a sua meritória atividade por 
falta de apoio municipal durante décadas). 
Acreditamos que com este apoio financeiro 
municipal, acompanhado de outros que 
têm vindo a ser aprovados, vai ser possível 
recuperar o trabalho importante que estas 
associações desenvolvem na comunidade. 
Conseguimos incluir ainda diversos outros 
projetos, de que destacamos a reabilita-
ção da zona da Corujeira, em Campanhã 
cuja elaboração do projeto está agora em 
concurso.
Não foi só aqui que se materializou o tra-
balho da cdu no Porto. Mantivemos aberto 
o atendimento na Câmara Municipal to-
das as segundas-feiras à tarde (em 2 anos 
atendemos 596 pessoas), apresentamos 
186 requerimentos e realizamos 79 visitas 
a vários pontos da cidade e a instituições. 
Através deste contacto permanente com 

as pessoas (bairros, associações coope-
rativas), é possível conhecer os anseios e 
as aspirações da população e fazer che-
gar aos órgãos municipais as propostas 
que apontem no sentido da resolução dos 
problemas.
Mas a cdu, sendo uma força de projeto e 
proposta, continuando a intervir de modo 
a contribuir para melhorar a vida das pes-
soas, não deixa de ser também, como é, 
uma força política de oposição.
Oposição à especulação imobiliária que 
transforma num inferno a vida de muitas 
famílias, oposição à privatização e proli-
feração de parcómetros por toda a cida-
de, numa verdadeira política de “caça ao 
euro”, que dificulta a vida de muita gente 
que precisa de se deslocar para o trabalho 
e não tem forma de o fazer sem utilização 
de viatura própria, oposição a uma política 
de promessas que, ou não se cumprem, ou 
se cumprem com anos de atraso (vejam-
-se as obras emblemáticas do Bolhão, do 
Matadouro, do Intermodal de Campanhã, 
da reabilitação das mais de cem ruas do 
projeto “Rua Direita”, da nova ponte que 
ninguém sabe se é para avançar, mas que 
tem sido várias vezes propagandeada, da 
revisão do pdm, enfim, promessas e anún-
cios muitos, mas concretização poucos) 
oposição também à falta de equipamentos 
sociais nos Bairros Municipais e à ausência 
de reabilitação das zonas adjacentes aos 
Bairros (não chega reabilitar o edificado, 
é preciso também criar condições de con-
forto em todas as zonas envolvente e não 
tem havido essa preocupação).
Como se vê a cdu cumpre o que promete. 
Temos a força que temos. A força que a 
população do Porto nos dá. Mas não há 
resultado eleitoral que nos trave. Nada nos 
impede nem impedirá, de continuar inter-
vindo e lutando para que os problemas se 
resolvam. O Povo do Porto sabe que pode 
continuar a contar, sempre, com a cdu. E 
com os trabalhadores e o Povo enquanto 
houver caminho para fazer, fá-lo-emos.

Grupo Municipal da CDU
CDU – Coligação Democrática Unitária

H A B I TA Ç Ã O  P R I M E I R O

Porto. Janeiro de 2020. Segunda década 
do século xxi. Pelo menos 560 pessoas em 
situação de sem-abrigo na cidade (140 na 
rua e 420 em alojamentos temporários). 
Respostas: uma equipa de rua multidis-
ciplinar, um Centro de Acolhimento de 
Emergência e dois restaurantes solidários.
Enquanto o país se vê detentor de uma 
Estratégia Nacional para a Integração 
das Pessoas em Situação de Sem-abrigo 
– que, não fosse a ação das organizações 

da sociedade civil que intervêm neste do-
mínio, estaria praticamente inoperante 
dada a falta de financiamento do Estado 
para a sua concretização -, no Porto são 
manifestamente insuficientes as medidas 
que procuram responder a este tão com-
plexo fenómeno.
Pelo combate ao que consideramos a an-
títese de uma sociedade que se pretende 
igualitária do ponto de vista das oportuni-
dades, independentemente das condições 
de partida de cada um e de cada uma, no 
Bloco de Esquerda defendemos uma po-
lítica que promova mudanças estruturais 
que retirem da situação de sem-abrigo as 
pessoas a quem para tal empurrou um con-
creto de vida inimaginável para a maioria 
de nós, feito de uma profunda vulnerabili-
dade económica e de problemas de saúde 
mental e de consumo de álcool e outras 
drogas. Estamos aliás a implementá-lo 
em Lisboa, com bons resultados, à luz do 
modelo Finlandês “Housing First” ou “Ha-
bitação Primeiro”, por sua vez inspirado 
pela organização Pathways, que concebeu 
e implementou a medida nos Estados Uni-
dos, no início dos anos 90 do século xx.
Porque o acolhimento temporário ou 
transitório – fundamental a curto prazo 
– não promove uma efetiva reintegração, 
o modelo Finlandês passa por desdobrar 
localmente uma estratégia nacional que 
permite investir em “habitação primeiro”, 
sendo amplamente reconhecido o inequí-
voco impacto da medida na redução do 
número de pessoas nesta situação naquele 
país, sucesso aliás comprovável também 
noutros contextos. 
Em outubro de 2018 morreu, na Praça 
dos Poveiros, Joaquim David, uma pessoa 
em situação de sem-abrigo da cidade do 
Porto. Será consensual o quão inaceitá-
vel é tal realidade e semelhante tragédia. 
Resta que esse consenso se traduza em 
proposta concreta. Desde logo, a partir 
do financiamento com o qual o Governo 
se comprometeu e do qual os municípios 
não viram ainda efetiva concretização. 
Mas também através do investimento da 
Câmara do Porto, que pode e deve fazer 
mais. A situação agrava-se de dia para dia 
– no edifício vazio da Arcada, na Arrábida, 
dormem agora, em número preocupante, 
pessoas nesta situação – e é a dignidade 
humana que está em causa na cidade.

Susana Constante Pereira
Bloco de Esquerda

Q U A L  O  P O T E N C I A L  D O  PDM  P A R A 
T R A N S F O R M A R  O  P O R T O ? 

Encontra-se em curso uma revisão do 
Plano Diretor Municipal no Porto e ex-
pressará a estratégia e o modelo que se 

pretende para a cidade. Para o pan, deve, 
obrigatoriamente, dar resposta às neces-
sidades sociais e ambientais emergentes, 
isto é, corresponder às necessidades de 
2020, mas perspetivar o médio e o longo 
prazo. 
O pan já manifestou as suas preocupações. 
Numa altura em que se fala sobre um El-
-Corte Inglês numa área em que a priorida-
de deve ser a construção da nova linha do 
metro e onde certamente se poderá incluir 
um espaço verde, esta revisão do pdm deve 
contemplar a visão para as novas linhas 
de metro para dentro e fora da cidade e 
a aposta nas redes cicláveis seguras e in-
terligadas, nos parques dissuasores e no 
transporte público. É essencial definir mais 
espaços verdes de proximidade, essenciais 
para a promoção da biodiversidade, a di-
minuição dos efeitos da poluição do ar e 
da poluição sonora e para o combate às 
alterações climáticas, integrando também 
nestes espaços diversos equipamentos 
desportivos e parques infantis (adaptados 
a crianças com deficiência) para promo-
ção da saúde e da inclusão. Em paralelo, 
as hortas comunitárias biológicas que po-
tenciam o consumo de alimentos sempre 
frescos, locais, surgindo ainda como uma 
oportunidade para promover as relações 
interpessoais entre vizinhos. E porque 
falamos de respostas de proximidade e 
de relações interpessoais, apontamos 
também os parques caninos – embora 
tenhamos críticas à forma como o único 
na cidade foi desenvolvido, acreditamos 
que ainda se pode resolver e os próximos 
podem ser melhores – pelo menos um par-
que canino por freguesia! Lisboa tem 21 
e no Porto só há 1! Estes são essenciais 
para que os animais, que passam parte do 
seu dia fechados, possam ser soltos, fazer 
exercício físico e socializar. Entendemos 
que esta revisão de pdm deve apostar num 
mix social na cidade, em incentivos à ha-
bitação, em gerir a capacidade de carga 
turística para a cidade e assegurar uma 
articulação entre municípios vizinhos em 
todo o processo de elaboração do mesmo 
e até em criar uma faixa de emergência 
direta para o Hospital São João. Por fim, do 
entendimento que fazemos da lei, o Porto 
não está excepcionado de definir a sua 
zona ren. Da nossa parte continuaremos 
a debater e a apresentar outras propostas, 
a tentarmos convencer o executivo muni-
cipal sobre as mesmas, na certeza de que 
algumas serão aceites. Caberá também 
a todas as pessoas do Porto, em sede de 
consulta pública, pronunciarem-se. Con-
tamos convosco, contem connosco!

Bebiana Cunha
PAN – Pessoas-Animais-Natureza
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Março é o mês  
das Camélias

 

Antecipando a chegada da primavera, o 
Porto volta a ser a Cidade das Camélias, 
com mais uma exposição dedicada à flor 
que veio do Oriente há mais de 200 anos 
para embelezar os jardins portuenses. 
O evento cumpre a sua 25.ª edição em 2020 
e vai ter lugar na Alfândega do Porto, nos 
dias 7 e 8 de março, numa iniciativa con-
junta da Câmara do Porto e Associação 
Portuguesa de Camélias.
Além de eleger a “Melhor Camélia” e a 
“Melhor Camélia de Origem Portuguesa”, o 
certame conta com um vasto programa de 
iniciativas em torno desta flor, originária 
do sudeste asiático, que chegou à Europa 
por volta do ano de 1700 e ganhou uma 
forte ligação à cidade do Porto.
A 25.ª Exposição de Camélias do Porto 
abrirá ao público às 14,30 horas de 7 de 
março, prolongando-se até às 19 horas 
do dia seguinte. O programa completo da 
iniciativa, com propostas de acesso livre e 
dirigidas a todas as idades, será revelado 
em breve. •

Conselho aprecia futuro do Coliseu Cultura em 
Expansão regressa

O Cultura em Expansão 2020 apresenta 
46 espetáculos em 22 locais da cidade. À 
sétima edição do programa municipal há 
quatro companhias/associações culturais 
que assumem o leme em cada um dos cen-
tros difusores da iniciativa: Visões Úteis/
Auditório da Junta de Campanhã; Teatro 
do Frio/Associação da Pasteleira – Torres 
Vermelhas; Sonoscopia/Associação de Mo-
radores da Bouça; Confederação/Auditório 
do Grupo Musical de Miragaia.
Estes quatro agentes e espaços não se-
rão estanques, antes vão funcionar como 
irradiadores das atividades e estímulos 
criativos, sublinha o diretor de cinema e 
arte contemporânea da empresa municipal 
Ágora, Guilherme Blanc, vincando que a 
programação vai desenrolar-se não apenas 
naqueles quatro locais mas em torno deles.
O primeiro ato do Cultura em Expansão 
2020 acontece a 28 de fevereiro, com o 
concerto dos Dead Combo, na Associação 
de Moradores da Pasteleira – Torres Ver-
melhas, às 21,30 horas. •

O cartaz da 9.ª edição do nos Primavera 
Sound 2020, que regressa ao Parque da 
Cidade do Porto de 11 a 13 de junho, já foi 
revelado. Tyler, The Creator, Lana Del 
Rey, Beck, Bad Bunny, Pavement, fka 
Twigs, Cigarrettes After Sex e King Kru-
le são os nomes mais sonantes de uma 
extensa lista de 63 artistas de mais de 20 
nacionalidades, a integrar um festival que 
se distingue pelas iniciativas ambientais, 
que agradam ao público, esse também ele 
bastante heterogéneo. 
Aos cabeças de cartaz juntam-se nomes 
intemporais da música, como Kim Gor-
don, Dinosaur Jr ou novas lendas em for-
mação, caso dos renascidos Chromatics 
ou diiv. como além do reflexo do presente 
e de um olhar pelo passado o nos Prima-
vera Sound é sempre um bom oráculo 
preditor do futuro, vai ser provável en-
contrar a próxima banda favorita neste 
festival, seja com o funk de Khruangbin, 
as guitarras de Rolling Blackouts Coastal 
Fever ou por entre as opções do novo 
pop desafiante de Caroline Polachek, 
Mura Masa, Pabllo Vittar, Weyes Blood 
ou Maggie Rogers. 
A dança volta a não ser esquecida no fes-
tival, ou não houvesse uma área dedicada 
a esse universo de beats, luzes e ritmos 
celestes. Da britânica dj Josey Rebelle à 

Primavera para os nossos ouvidos 
sul coreana Park Hye Jin, sem esquecer 
heróis locais como mvria e Arrogance 
Arrogance, vai ser possível dançar todos 
os dias no nos Primavera Sound 2020, 
que este ano deixa a representação nacio-
nal a cargo de nomes como dj Firmeza, 
Montanhas Azuis, Throes + The Shine, 
Holy Nothing e ainda os novos fenómenos 
Chico da Tina e David Bruno. 
No ano em que a cobiçada marca Prima-
vera Sound celebra 20 anos em Barcelona 
e chega pela primeira vez a Los Angeles, 
a edição do Porto continua a atrair pú-
blicos das mais diversas nacionalidades, 
inclusive festivaleiros da Nova Zelândia, 
que já vieram prepositadamente à cidade.
Como é habitual, o Município tem traba-
lhado com a organização do evento, para 
que, em cada edição, sejam criadas me-
didas inovadoras que mitiguem a pegada 
do festival. “Tudo aquilo que fazemos é 
articulado com quem trabalha no Parque 
da Cidade o ano todo”, refere José Barrei-
ro, diretor-executivo do nos Primavera 
Sound. O festival foi, aliás, pioneiro na 
obtenção do Sê-lo Verde, atribuído pelo 
Ministério do Ambiente.
Os passes gerais para o nos Primavera 
Sound 2020, no valor de 120 euros, podem 
ser adquiridos em dice, bol.pt e nos locais 
habituais (fnac, ctt, El Corte Inglés). •

Mobiliário urbano 
renovado

O Município do Porto vai lançar um con-
curso para a concessão do mobiliário urba-
no, que prevê a redução e a substituição de 
todos os suportes publicitários existentes, 
esperando arrecadar cerca de 1 milhão de 
euros por ano com a concessão. O valor re-
sulta de um estudo encomendado à Facul-
dade de Economia da Universidade Porto.
O procedimento obrigará a que todos os 
equipamentos – como mupis, outdoors, 
painéis ou abrigos de autocarros – sejam 
substituídos por outros mais modernos. 
Estes últimos, passarão a estar equipados 
com painéis eletrónicos indicativos das 
carreiras e dos tempos de espera, ajudando 
à modernização da stcp. Os equipamentos 
ficam também preparados para receber 
antenas e dispositivos de comunicação 
sem fios, comportando redes públicas de 
wi-fi. A transformação tecnológica não é 
a única vantagem. Com a nova concessão, 
será possível limpar de publicidade muitas 
zonas do Porto, processo que, aliás, já se 
iniciou com a retirada de todos os mas-
tros-bandeira com mupis sobrelevados 
em grandes vias e rotundas. Da mesma 
forma, os andaimes de obras, usados como 
grandes outdoors publicitários, deixaram 
de ser licenciados enquanto tais. •

O presidente da Câmara do Porto 
voltou a convocar o Conselho 
Municipal de Cultura para 
apreciar as alternativas ao 
futuro da sala, em reunião 

realizada a 21 de fevereiro. Depois de seis 
anos em que o Município se mostrou dispo-
nível para contribuir e nenhum dos outros 
associados garantiu financiamento, a pro-
posta de uma concessão poderá ser a saí-
da. A decisão cabe, contudo, à assembleia 
geral da Associação Amigos do Coliseu do 
Porto, que será brevemente pedida pelos 
associados de referência.
A convocatória extraordinária sucedeu a 
uma reunião organizada no final de janeiro. 
Na ocasião, Rui Moreira transmitiu aos con-
selheiros que Câmara, Área Metropolitana 
do Porto (amp) e Governo (representado 
pela Secretaria de Estado da Cultura), os 
três maiores parceiros institucionais dos 
“Amigos do Coliseu”, entendiam como me-
lhor solução lançar um concurso público 
para a reabilitação e exploração do equi-
pamento, num modelo de concessão que 
assegurasse as obras estimadas em 8,5 

milhões de euros, de acordo com o apurado 
pelo o estudo encomendado pela Associa-
ção à Faculdade de Engenharia da U. Porto. 
Refletida a questão pelos seus membros 
nas últimas semanas, o autarca preten-
dia que, desta vez, o Conselho sobre ela 
deliberasse uma recomendação, abrindo 
o leque a um de dois caminhos: 1) que o 
Conselho Municipal de Cultura recomende 
aos associados da Associação dos Amigos 
do Coliseu do Porto que aceitem a propos-
ta da Câmara do Porto, do Governo e da 
amp, para a concessão do espaço, nos ter-
mos em que foi apresentada ao Conselho; 
ou 2) que recomende aos associados que 
proponham ao Governo, amp e restantes 
associados que acompanhem a disponibi-
lidade financeira manifestada nos últimos 
seis anos pelo Município do Porto para 
uma solução de investimento direto para 
as obras necessárias (disponibilizando-se o 
presidente da Câmara a propor aos órgãos 
autárquicos que o Município assuma 30% 
do valor a investir e que ser equivalente à 
comparticipação nacional caso houvesse 
fundos comunitários). •

Galeria convida
A programação completa da Galeria Muni-
cipal do Porto (gmp), entre março de 2020 
e agosto de 2021, foi recentemente apre-
sentada. A gmp dá assim continuidade ao 
programa regular dedicado à arte contem-
porânea com 14 exposições individuais e 
coletivas, programas públicos e iniciativas 
educativas, em colaboração com artistas 
e curadores nacionais e internacionais, 
propondo reflexões sobre assuntos que 
marcam a contemporaneidade, através 
de diversas práticas artísticas.
Em março serão apresentadas as primei-
ras três exposições, entre elas o projeto 
satélite “Anuário 19”, que inaugura a 5 de 
março no Palácio das Artes/Fundação 
da Juventude. Concebido por Guilherme 
Blanc e João Ribas, este projeto incide 
sobre as práticas curatoriais e artísticas 
desenvolvidas no Porto ao longo do último 
ano e tem curadoria de Catarina Miranda, 
Eduarda Neves, Filipe Marques, Samuel 
Silva e Simão Bolívar. 
Já as exposições “Máscaras (Masks)”, 
com curadoria de João Laia e Valentinas 
Klimasauskas, e “Apesar de não estar, es-
tou muito”, do artista Diogo Jesus com 
curadoria de João Ribas, inauguram na 
Galeria Municipal do Porto (localizada 
nos Jardins do Palácio de Cristal) no dia 
14 de março. •


