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P. 10
O Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota 
já inaugurou e apresenta-se totalmente 
requalificado, sem ter custado um cêntimo 
à Câmara do Porto. Antes era um equipa-
mento abandonado e degradado, hoje é a 
maior sala de espetáculos da cidade, com 
capacidade para 8.000 pessoas. ≤ 

S E M  P R E C O N C E I T O S

Em Outubro cumpriu-se o 
meio de mandato. Um mês 
com resultados práticos 
de políticas.

Em Campanhã, começou a obra do 
Terminal Intermodal, o último elo de 
ligação da nossa principal centralida-
de de transportes. Mas a obra, que 
é também um projeto urbanístico, 
convoca o Porto a olhar para o seu 
interior e a deixar-se de preconceito 
sobre ele. No mesmo mês, ainda em 
Campanhã, foi inaugurado o Parque 
Oriental, agora duplicado, estrutura-
do, despoluído e utilizável. Um sonho 
de décadas, realizado. 
E muito perto, sempre a oriente, nas-
ceu um novo projeto cultural, através 
da extraordinária coleção de Pedro 
Álvares Ribeiro, agora exposta e 
consumível por todos num espaço 
municipal que tinha sido votado ao 
abandono: a Casa Ramos Pinto, junto 
ao Parque de São Roque. 
No centro, o Pavilhão Rosa Mota vol-
tou a abrir portas. Reabilitado e dota-
do de condições para receber concer-
tos, congressos e eventos desportivos. 
Tudo isto, num mix de investimento 
municipal, privado e, num dos ca-
sos, cofinanciado. Sem preconceitos 
sobre o investimento a oriente, sem 
preconceito sobre o que vem dos 
privados e sem preconceitos sobre 
quem desejamos atrair e também 
quer ser portuense.
Em Outubro, soubemos pelo ine que 
o Porto voltou a ganhar habitantes 
pelo segundo ano consecutivo, o 
que já não acontecia há quatro 
décadas. Dou-lhes as boas-vindas. 
Sem preconceitos. •

Rui Moreira

P. 20
Há um conjunto de medidas que estão a 
ser tomadas para melhorar a mobilida-
de na cidade, tornando-a cada vez mais 
adaptada ao uso dos modos de transpor-
te suaves e do transporte público, setor 
onde também está a ser feito um grande 
investimento na qualidade do serviço. ≤

O Porto  
finalmente a crescer
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A dias de ser votado pela 
Assembleia Municipal o 
orçamento da governação 
independente na Câmara 
do Porto, apresentam-se à 

cidade os números por detrás das grandes 
opções políticas. Desde 2013, o seu valor glo-
bal cresceu 50%, em receita mas também 
em despesa, o que em boa parte se deve a 
um forte acréscimo do investimento.
É esta a realidade insofismável dos núme-
ros, que aponta para um caminho de cres-
cimento e de sustentabilidade das contas 
públicas municipais, mas que também se 
traduz nos ganhos de qualidade de vida dos 
portuenses, como se verá adiante.
Independentemente das leituras e do 
sentido de voto de cada força política, a 
elaboração deste documento convocou 
a participação da oposição, no respeito 

pelos princípios democráticos. Os inves-
timentos inscritos para 2020 são, pois, o 
resultado desse processo de auscultação e 
reflexão, que não pode deixar de ser ape-
lidado de exemplar.
Mas, qualquer orçamento o que reflete 
são previsões, que resultam de intenções 
políticas, quer do lado da receita quer do 
lado da despesa. Os bons orçamentos são 
aqueles cujas contas estão certas, ou seja, 
que são realistas e expectáveis e que se 
apresentam com especial prudência.
A grande questão é como se chegou aqui. 
Chegou-se a partir de uma elevada car-
ga fiscal sobre os moradores? Chegou-se 
vendendo património municipal acima dos 
níveis de redução de envidamento, como 
aconteceu de forma insustentável nos 12 
anos anteriores? Ou chegou-se com ga-
nhos de eficiência interna e aproveitando 

o extraordinário momento económico 
da cidade do Porto para o qual, entre 
outros fatores, contribuem também as 
políticas municipais? 
O orçamento é também o espelho na apos-
ta que o Município continua a fazer no 
capital humano, numa cidade que está a 
crescer e precisa oferecer mais e melhor 
serviços aos seus munícipes.
Mas o número mais importante de todos 
é o do crescimento humano da cidade. Em 
todas as suas dimensões. Sociais, culturais, 
económicas e agora também demográfi-
cas. Hoje, o Porto consegue apresentar 
um número que desmonta por completo 
o discurso da desgraça anunciada. Pelo 
segundo ano consecutivo e de acordo com 
o mesmo Instituto Nacional de Estatística, 
a cidade ganhou habitantes. Quase 50 anos 
depois e por dois anos consecutivos. •

P. 3
A duplicação do Parque Oriental está 
concluída. A obra inclui a despoluição do 
Rio Tinto e completa, de forma decisiva, 
o projeto de construção de um grande 
espaço verde em Campanhã, iniciado em 
2010, mas prometido há várias décadas. 
No local foram plantadas 2.500 árvores. ≤
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Recolha em  
35.000 casas

A empresa municipal Porto Ambien-
te vai expandir a recolha seletiva de 
resíduos orgânicos a mais estabeleci-
mentos e promover o seu alargamento 
em áreas residenciais com predomí-
nio de edifícios em altura. O objetivo é 
que o Projeto Orgânico alcance 30% 
da população do Porto, para um nú-
mero estimado de 35.000 residências.  
A iniciativa terá, necessariamente, de 
envolver os munícipes e, por isso, está 
prevista uma campanha de sensibilização.
Por cada casa vai ser fornecido um conten-
tor de pequena capacidade, a que acresce a 
integração de contentores de proximidade 
equipados com sistema eletrónico de con-
trolo de acesso, na rede de ecopontos das 
zonas residenciais selecionadas.
A expectativa é que o Projeto Orgânico 
resulte na recolha de cerca de 4 mil tone-
ladas de resíduos orgânicos por ano. Neste 
momento, está a ser elaborada uma nova 
candidatura ao fundo comunitário poseur 
– Programa Operacional Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos para o fi-
nanciamento de 1,5 milhões de euros. 
O Porto foi pioneiro na implementação da 
recolha seletiva de resíduos orgânicos porta 
a porta, no setor residencial. O projeto teve 
início em julho de 2018, conta com a par-
ticipação de 1.600 aderentes e a recolha é 
efetuada duas vezes por semana. No setor 
não residencial, mais de 700 estabelecimen-
tos comerciais já usufruem do programa. Os 
contentores são fornecidos sem qualquer 
custo pela Porto Ambiente. Neste momento, 
o Porto atinge uma taxa de reciclagem de 
mais de 36%, cumprindo as metas a que se 
propôs até 2020. •

Saiba o que a 
ECOlinha faz por si

Marcar o 800 205 744 é ter acesso direto 
à ecolinha, um serviço de atendimento 
gratuito para os munícipes que pretendam 
apresentar pedidos, sugestões ou recla-
mações sobre temas relacionados com a 
empresa municipal Porto Ambiente. Atra-
vés dele, pode solicitar a recolha gratuita 
ao domicílio de objetos volumosos e de 
resíduos verdes. Serve ainda para alertar 
os serviços para a deservagem na via pú-
blica, bem como para a limpeza de grafitis.
Ao ligar para a ecolinha pode aderir a ser-
viços de recolha seletiva e até recuperar 
bens pessoais caídos nos equipamentos 
de deposição de resíduos, entre outros. •

Adote 

Sai para as ruas em novembro uma 
nova campanha que pretende ape-
lar à adoção responsável de ani-
mais de companhia, promovida 

pelo Município do Porto. 
Por toda a cidade vão ser colocados mupis 
com fotografias de cães disponíveis para 
adoção, acompanhadas de uma mensagem 
simples e direta: “Adote”. Outra faceta da 
campanha consiste na promoção de ações 
de rua, em que será dada a oportunida-
de a potenciais adotantes de estarem em 
contacto direto com cães e gatos do canil 
municipal e de serem esclarecidos por 
veterinários e tratadores sobre todas as 
dúvidas e questões relacionadas com a 
adoção de um animal. 
Numa outra vertente, apostou-se na refor-
mulação dos folhetos informativos, aten-
dendo aos cuidados a ter com os animais 
de estimação, incluindo os deveres e as 
responsabilidades dos donos em matéria 
de segurança e higiene pública.
O incentivo à adoção dos animais do canil 
municipal ganhou força em 2016, quando 
a Câmara do Porto decidiu oferecer o ser-
viço de esterilização aos donos de todos 
os animais adotados. Aliás, a esterilização 
dos animais recolhidos tem sido a política 
seguida por este equipamento, embora a 
Lei n.º27/2016 apenas o tenha exigido a 
partir de setembro de 2018. 
O leque de incentivos associados a esta 
campanha será alargado à oferta de mi-
crochip e kit básico de vacinação a todos 
os animais adotados no canil municipal.  
O espaço está aberto de segunda a sábado, 
na Rua de S. Dinis, n.º 249. 
Para mais informações e consulta dos ani-
mais para adoção, visite o site da Câmara 
do Porto (www.cm-porto.pt). •

As alterações climáticas não são um mito, 
assim como as ações que a cidade tem li-
derado no combate à redução de emissões 
de carbono. O exemplo partiu de dentro 
quando, em 2017, a frota municipal come-
çou a ser substituída por veículos elétri-
cos ou híbridos plug-in. Foram adquiridos 
390 veículos, 241 dos quais destinados ao 
Município e os restantes às empresas mu-
nicipais. Com esta decisão de eletrificar 
70% da frota, além da poupança financeira 
de 600 mil euros por ano em combustível, 
trava-se a emissão de 2,3 mil toneladas de 
co2 em quatro anos.

F L O R E S T A S  U R B A N A S

Os “sumidouros de carbono” contam com 
reforços: 2.500 árvores no Parque Orien-
tal e, até ao momento, 2.000 árvores plan-
tadas em eixos de circulação principais, 
como no Nó de Francos. Também no âm-
bito do fun Porto – Programa Florestas 
Urbanas Nativas do Porto, o Município já 
entregou gratuitamente perto de 6.000 
árvores a munícipes que têm jardim e 
mais de 70.000 árvores foram produzidas 
no Viveiro Municipal para plantação na 
cidade e nos concelhos vizinhos. 
Em 2020, avança a construção do Parque 
da Asprela, projeto que envolve a Câmara 
do Porto, a U.Porto e o P.Porto.

E N E R G I A

A instalação de sistemas fotovoltaicos nas 
coberturas de 35 edifícios municipais, so-
bretudo escolas, vai permitir reduzir o con-
sumo de energia elétrica em 47% e diminuir 
a emissão em cerca de 540 toneladas de 
co2 /ano, uma vez que a injeção poderá ser 

I N D I C A D O R E S  D O S  
E S P A Ç O S  V E R D E S

A capitação de espaços verdes no 
Porto é de 22m2 de espaço verde por 
habitante.

33 jardins de proximidade

9 jardins emblemáticos

 7 parques urbanos

 131 coberturas verdes

13 hortas comunitárias 

62.743 árvores públicas

238 árvores classificadas

Compromisso sério com a Terra
aproveitada para outros edifícios munici-
pais, num investimento de 1,1 milhões de 
euros. Até ao próximo ano, toda a rede de 
iluminação pública passará a ser led e o 
investimento ronda os 8 milhões de euros. 
Ambos os projetos recebem o apoio da 
Agência de Energia do Porto.

M O B I L I D A D E

Neste contexto, destaque para a redu-
ção do custo dos transportes, através da 
criação do passe metropolitano único e 
dos passes gratuitos Sub13 e Porto.13-15, 
este último totalmente suportado pela 
Câmara do Porto. A construção do Ter-
minal Intermodal de Campanhã e a sua 
cobertura verde considerável, aliada à 
aposta em modos suaves de transporte, 
fazem também prova do compromisso 
do Porto na redução das emissões de 
dióxido de carbono, a par do investimento 
na renovação de frota da stcp, com a 
aquisição de 188 veículos ecológicos. 
Ao nível dos resíduos urbanos, de sa-
lientar que a cidade envia menos de 1% 
dos seus resíduos para aterro, seguindo 
uma política de aterro zero (zero landfill).

P A C T O  D O S  A U T A R C A S

É um compromisso voluntário do Por-
to, alinhado com as metas europeias 
e nacionais, que aborda a mitigação e 
adaptação às alterações climáticas; o 
acesso universal a energia segura, limpa 
e a um preço acessível, e a promoção 
da resiliência. Embora a ue tenha como 
meta a redução de 40% das emissões de 
co2 até 2030, o Porto foi mais ambicioso 
e elevou a fasquia para os 50%. •
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Fitch dá nota 
positiva às contas

A agência de notação financeira Fitch su-
biu o rating da cidade do Porto para bbb, 
o que significa um alto índice de confiança 
financeira na gestão municipal.
A revisão em alta da perspetiva do ra-
ting do Porto “é atribuída à consolidação 
orçamental estrutural e à trajetória de 
redução do rácio da dívida pública sobre 
o pib daí decorrente”. São ainda apontadas 
como razões "o crescimento expressivo 
do investimento, a estabilização do setor 
financeiro e o reequilíbrio das contas ex-
ternas", assinala a Fitch.•

Dois montes  
a preços acessíveis

O programa de habitação a rendas aces-
síveis que o Município anunciou envolve 
três lotes. À parte o terreno de Lordelo do 
Ouro, onde se prevê construir cerca de 170 
fogos com investimento totalmente muni-
cipal, em Monte Pedral e Monte da Bela 
o investimento será privado e o vencedor 
do concurso tem de garantir as duas ope-
rações. Estes dois montes partilham, por 
isso, mais do que a sua designação inicial.

M O N T E  P E D R A L

No antigo Quartel de Monte Pedral vão 
nascer 370 habitações: 250 com rendas 
condicionadas e 120 frações com renda li-
vre. Localizado entre as ruas da Constitui-
ção, Serpa Pinto e Egas Moniz, o terreno 
permanecia há mais de um século sob o 
domínio militar do Estado Português, mas 
esgotado na sua função, estava abandona-
do há vários anos. Rui Moreira conseguiu 
reavê-lo para a cidade em março deste 
ano, para desenvolver o maior projeto de 
habitação acessível do país, a que se soma 
a construção de uma residência universi-
tária com cerca de 100 camas. 
O terreno do antigo quartel é um bem es-
casso na cidade e “diamante em bruto” nos 
cerca de 1% de solo disponível de domínio 
municipal. Corresponde a uma área de 
25.000 m2, mas estima-se que para cons-
trução possa atingir 55.000 m2. O projeto 
para Monte Pedral, que deverá atingir 
os 52 milhões de euros, contempla ainda 
equipamentos e serviços, espaços de frui-
ção pública e novos arruamentos, como 
propôs o gabinete de arquitetura Mass 
Lab, vencedor do Concurso de Ideias que 
a autarquia promoveu para o local. Con-
cluída a alteração simplificada ao Plano de 
Diretor Municipal – pdm, terá capacidade 
para receber cerca de 1.100 moradores. 

M O N T E  D A  B E L A

Onde existia o Bairro de S. Vicente de 
Paulo, demolido há cerca de dez anos, vai 
erguer-se o segundo projeto de habitação 
acessível municipal. A operação do Monte 
da Bela, orçada em 24,7 milhões de eu-
ros, prevê a construção de 230 fogos e a 
chegada de 600 a 700 novos residentes a 
Campanhã, beneficiando da centralidade 
do futuro Terminal Intermodal.
O concurso de Monte Pedral e Monte da 
Bela vai ser lançado em conjunto, entre o 
final do ano e o início de 2020. O investidor 
privado que vencer o concurso terá de 
construir nos dois lotes de terreno, que 
serão cedidos pelo Município do Porto por 
um período entre 40 a 50 anos. •

PDM plural
As ideias que a Câmara pretende imple-
mentar com a revisão do Plano Diretor 
Municipal (pdm) estão a ser apresentadas 
às diferentes forças políticas da cidade.
As propostas não constituem ainda a ver-
são final do plano, mas espelham a ideia 
do que o Executivo Municipal pretende 
desenvolver, nomeadamente as grandes 
opções do plano, o modelo territorial es-
tratégico e diferentes cartas relativas à 
estrutura ecológica municipal, aos modos 
suaves, ao sistema de transporte coletivo, 
à mobilidade rodoviária e à qualificação do 
solo. Além da primeira sessão alargada, 
estão previstas várias outras sessões com 
cada grupo político da cidade. •

Até que enfim, Azevedo no mapa
Território perdido entre os vales dos rios 
Tinto e Torto e segregado do resto da ci-
dade por barreiras geográficas e viárias. 
É este o retrato cru de Azevedo de Cam-
panhã e dos seus 185 hectares de área: o 
povoamento apresenta-se disperso, tem 
características vincadamente rurais e en-
tre os residentes regista elevadas taxas de 
desemprego, notando-se ainda a deficiente 
implantação de infraestruturas urbanísti-
cas básicas. Pode ser negra a radiografia, 
mas o que está a ser feito dá esperança 

a quem sempre a viu gorada. Fala-se da 
recente criação da Área de Reabilitação 
Urbana (aru) de Azevedo de Campanhã, 
um importante passo para cerzir o tecido 
urbano mais a sul da freguesia. 
Este instrumento urbanístico, aprova-
do por todas as forças políticas, junta-se 
assim a outros que o Município lançou 
para Campanhã nos últimos anos, o mais 
recente, a oru (Operação de Reabilitação 
Urbana) da Corujeira, também aprovada 
pela Assembleia Municipal em outubro. •

Parque Oriental em duplicado

A despoluição do Rio Tinto está 
concluída e com ela a dupli-
cação do Parque Oriental do 
Porto, que passou de 8 para 

18 hectares de extensão. A obra comple-
ta de forma decisiva o projeto de cons-
trução de um grande parque urbano a 
oriente, iniciado em 2010, mas prometi-
do há várias décadas. Há passadiços de 
madeira ao longo de três quilómetros 
e uma nova floresta verde, com cerca 
de 2.500 árvores, dividida entre 43 es-
pécies arbóreas (como ciprestes, faias, 
liquidâmbares, pinheiros, plátanos, car-
valhos, sobreiros, salgueiros e sequoias), 
mais 46 espécies arbustivas.
Para liderar a tarefa, a Câmara do Porto 
chamou o arquiteto paisagista Sidónio 
Pardal, autor do projeto e do Parque da 
Cidade. Numa área total de intervenção 
superior a 85.000 m2, desenvolveram-se 
percursos pedonais e cicláveis em har-
monia com a estrutura linear do parque; 
investiu-se numa grande área de prado 
sequeiro, convidativa a atividades físi-
cas e de lazer. Por outro lado, a obra do 

intercetor – que consistiu na reabilitação 
do emissor existente e na construção de 
um exutor – devolveu às águas do Rio 
Tinto a desejada qualidade, possibilitando 
ajustamentos e regularizações do seu 
leito normal e de cheia.
Está ainda garantida uma monitoriza-
ção contínua pela empresa municipal 
Águas do Porto, que restituiu a figura do 
guarda-rios para vigiar diariamente este 
afluente do Rio Douro, onde já se avistam 
patos, salamandras e tritões, provando 
os efeitos positivos no ecossistema.
“A recuperação do Rio Tinto, que era o 
maior passivo ambiental do Norte, e a 
duplicação da área do Parque Oriental são 
uma conquista do Porto, muito importante 
para a qualidade de vida das populações 
residentes que há muito ambicionavam 
este parque” diz o vice-presidente da Câ-
mara do Porto, Filipe Araújo, responsável 
pelo Pelouro da Inovação e Ambiente.
O investimento na obra, superior a 
9 milhões de euros, envolveu as cida-
des do Porto e Gondomar e contou com 
apoio comunitário. •

Arte urbana 
envolve o Bolhão

A envolvente da obra do Mercado do Bo-
lhão está revestida por criações artísticas.
Os quatro artistas que responderam ao de-
safio da Câmara do Porto – os portuenses 
Hazul e GodMess (Tiago Gomes), o lisboe-
ta The Caver e o maiato OKER (Mário Fon-
seca) – utilizaram como “tela” os próprios 
tapumes das obras. E o resultado está à 
vista de quem passa pelo quarteirão, que 
oferece assim uma narrativa visual bem 
mais agradável do que o estaleiro de obra.
Paralelamente, a tela protetora “Porto.”, 
que tapa visualmente a obra iniciada na 
primavera de 2018 e minimiza o ruído dela 
resultante, foi renovada e nela estão tam-
bém gravadas as alterações de circulação 
de trânsito recentemente introduzidas 
nas ruas à volta, bem como as indicações 
para o Mercado Temporário do Bolhão. •
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2020: 
Investimento 
máximo com 

endividamento 
zero

O Município do Porto apresenta em 2020 o maior orçamento de sempre. 
São 315 milhões de euros de forte investimento na cidade, no seu 

património e na qualidade de vida dos portuenses. Sem dívida bancária 
a começar o novo ano. A liberdade das boas contas também é isto.
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Até dezembro, a Câmara do 
Porto liquida os 12,8 milhões 
de euros da dívida à banca, 
fechando um ciclo de seis 
anos de amortizações (ver 

gráfico seguinte). No próximo ano, o orça-
mento cresce 21 milhões de euros e, pela 
primeira vez, com zero euros de dívida, o 
que representa “zero euros de juros pagos 
à banca e 100% de liberdade na aplicação 
da parte disponível de orçamento para 
investimento”, afirma Rui Moreira.
Consolidar projetos nas áreas da Coesão 
Social, Cultura e Economia e de políticas 
capazes de facilitar o acesso dos munícipes 
à habitação são a prioridade.

E V O L U Ç Ã O  D A  D Í V I D A  B A N C Á R I A

incluem jovens e jovens famílias. Além de 
duas descidas acentuadas de imi desde 
2013. “Para que fique claro: os portuenses 
pagam menos imi do que qualquer outro 
munícipe em qualquer concelho vizinho. 
E esse é um contributo extraordinário que 
o Município do Porto lhes dá como incen-
tivo a que habitem nesta cidade. A esse, 
junta-se o preço da água”, acrescenta o 
presidente da Câmara, adiantando que 
para 2020 os preços manter-se-ão estáveis, 
o que na verdade significa uma redução 
continuada, se comparados com a taxa de 
inflação e com o preço da matéria-prima, 
que subiu substancialmente. 
O quarto eixo refletido neste Orçamento 
refere-se a uma intervenção mais direta 
e rápida, através do condicionamento 
de valor de rendas em projetos a serem 
lançados pela Câmara do Porto, como 
o de Lordelo do Ouro, ou de parcerias 
com privados, como será em Monte Pe-
dral e Monte da Bela. Enquanto estas 
políticas não produzem efeitos práticos, 
a autarquia continuará a disponibilizar 
dotação significativa para o Porto Soli-
dário – Fundo de Emergência Social, que 
apoia o pagamento parcial da renda ou 
prestação bancária famílias que, estan-
do carenciadas, não conseguiram ainda 
aceder à habitação social. 
Os projetos propostos pela população vão 
também continuar a ser incentivados, com 
o incremento de 50% da verba para os 
orçamentos colaborativos das freguesias.
“Os tempos, prolongados, dolorosos, pe-
nosos e muito penalizantes para a cidade, 
em que esta perdia habitantes sem saber o 
que fazer, acabaram. Hoje, o Porto conse-
gue apresentar um número que desmon-
ta por completo o discurso da desgraça 
anunciada, provocada pelo crescimento da 
economia, da reabilitação, do turismo. Pelo 
segundo ano consecutivo e de acordo com 
o mesmo Instituto Nacional de Estatística 
que tanto a esquerda gosta de citar para 
anunciar o apocalipse, o Porto ganhou 
habitantes. Quase 50 anos depois e por 
dois anos consecutivos, o Porto volta a 
ganhar habitantes”, declara Rui Moreira. 

F U N D O  P A R A  
O  A S S O C I A T I V I S M O  D U P L I C A

De 400 mil euros para 800 mil euros. 
Depois do sucesso da primeira edição, o 
Fundo de Apoio ao Associativismo Popular 
– PopUP duplica para apoiar a dinamiza-
ção do movimento associativo e, assim, 
contribuir indiretamente para a melhoria 
da qualidade de vida da população. 

M O B I L I D A D E  E M  D E S T A Q U E

Na Mobilidade, há 44 milhões de euros 
para investir, substancialmente, na melho-
ria da rede viária e na promoção da mobi-
lidade urbana sustentável, em transportes 

públicos qualificados e na eficiência e di-
versificação energética. 
Na promoção do transporte público, indis-
sociável do processo de municipalização 
da stcp, o orçamento para 2020 prevê um 
acréscimo de 4 milhões de euros para pa-
gamento das Obrigações de Serviço Pú-
blico, assim como a dotação de 1,5 milhões 
de euros para a implementação do passe 

Porto.13-15 e para a comparticipação do Pro-
grama de Apoio à Redução Tarifária (part). 
Além disso, o estacionamento é hoje para 
os moradores do Porto algo que pesa bem 
menos nos seus orçamentos. “Se há seis 
anos assistíamos a um sistema que os 
obrigava a pagar nos parcómetros, onde 
a fiscalização era insípida e provocava a 
invasão do espaço público por dezenas 
de milhares de carros vindos de outros 
municípios e que aqui parqueavam todo 
o dia, todos os dias, roubando lugares aos 
que cá viviam; se há seis anos um morador 
pagava 400 euros pelo direito a estacionar 
nos lugares existentes na cidade, hoje a 
situação é bem diferente”, com as avenças 
anuais para residentes a custarem apenas 
25 euros, para o primeiro e segundo veí-
culos, constata o autarca. 
No campo da mobilidade, o próximo ano 
será ainda de avanço e conclusão de duas 
obras que vão reconfigurar o modo como 
os cidadãos se deslocam dentro da cidade, 
com ganhos efetivos ao nível da sustenta-
bilidade ambiental, pela redução do uso 
do transporte individual: a construção do 
Terminal Intermodal de Campanhã e a 
introdução do revolucionário Corredor de 
Autocarros de Alta Qualidade (caaq) que 
vai circular na Avenida de Fernão Maga-
lhães. Há 14,8 milhões de euros para estes 
projetos, geridos pela GO Porto. 

E C O N O M I A  C O M O  
A L A V A N C A  D O  E M P R E G O

De entre os mais de 20 milhões de euros 
destinados para a Economia e Desenvol-
vimento Social, há um investimento que 
absorve cerca de 18 milhões de euros: o 
restauro do Mercado do Bolhão. A obra era 

ansiada pela cidade há mais de 40 anos, 
mas foi sendo sucessivamente adiada, quer 
por falta de dinheiro quer por desacordo 
quanto ao seu modelo futuro. Tudo isso 
mudou quando o projeto apresentado 
em 2015, por Rui Moreira, garantia aos 
portuenses a recuperação do seu tradi-
cional mercado de frescos, com signifi-
cativos ganhos ao nível das condições de  

segurança, higiene e conforto. Mereceu o 
raro consenso político de todos os partidos.
As obras no mercado iniciaram em maio 
de 2018 e, desde o passado mês de agosto, 
decorre em simultâneo a construção do 
Túnel do Bolhão entre a Rua do Ateneu 
Comercial do Porto e a Rua de Alexan-
dre Braga, passando sob a Rua Formosa. 
O objetivo é permitir o acesso direto à 
cave logística do Mercado do Bolhão, no 
piso subterrâneo, quando este reabrir. A 
infraestrutura irá permitir acabar com a 
descarga de alimentos a céu aberto em 
plena rua e aliviar a pressão automóvel 
com o direcionamento dos veículos que 
abastecem o mercado.

B E N E F Í C I O S  F I S C A I S  P A R A 
E M P R E S A S  T E C N O L Ó G I C A S

Nesta vertente, pretende-se cimentar a po-
sição do Porto enquanto polo relevante de 
atração de negócios e de pessoas. Assim, 
embora sem reflexo direto no Orçamento, 
Rui Moreira vai propor uma alteração ao 
regulamento das isenções fiscais, para 
beneficiar as empresas tecnológicas que 
se instalem na cidade. 
“As empresas têm que aqui encontrar um 
bom ambiente para investir e ser lucrativas. 
Sejam da área imobiliária ou sejam de outros 
setores da economia, como os ligados ao 
turismo ou ao comércio e aqui incluímos em 
particular os pequenos negócios familiares 
que vão proliferando por uma cidade que foi 
sempre um berço de empreendedorismo”, 
sustenta Rui Moreira. Em contrapartida, 
quem usa a cidade tem de deixar “o justo 
contributo” como mais-valia para a econo-
mia, quer seja sob a forma da taxa turística 
ou do pagamento do estacionamento.
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H A B I T A Ç Ã O  E M  Q U A T R O  
E I X O S  P R I O R I T Á R I O S

O primeiro eixo é o da Habitação Social, 
que tem 34,4 milhões de euros disponíveis, 
a maior parte destinada à grande reabi-
litação dos bairros sociais municipais (23 
milhões de euros), de que são exemplo 
o Bairro do Cerco, Pasteleira, Monte da 
Bela e para o Bairro de São João de Deus. 
Além desta prioridade, que inclui obras 
de manutenção em diferentes bairros, o 
Orçamento de 2020 apresenta um reforço 
do investimento no espaço público circun-
dante, na ordem de 1,8 milhões de euros. 
Na verdade, nunca se investiu tanto na 
reabilitação da habitação social, onde o 
Porto já dobra os números que constituem 
para o Governo um objetivo distante.
O segundo eixo está relacionado com o 
exercício de direito de preferência, inter-
venção iniciada em 2016 e que consiste 
na aquisição de imóveis pelo Município, 
preferencialmente localizados no Centro 
Histórico, para a manutenção da função 
social do edificado e dos contratos de ar-
rendamento existentes. 
As isenções fiscais para residentes cor-
respondem ao terceiro vértice, este ano 
consolidado com a publicação de um re-
gulamento pioneiro no país que reduz o 
Imposto Municipal sobre Imóveis (imi) 
para os moradores com habitação própria 
permanente, entre outros benefícios que 

I N V E S T I M E N T O  M Á X I M O  C O M  E N D I V I D A M E N T O  Z E R O  ·  O R Ç A M E N T O  2 0 2 0

A continuidade na aposta de 
disponibilização de habitação 
a custos comportáveis para a 

população é um dos principais 
destaques deste orçamento.
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C U LT U R A  C O M  N O V O S  P R O J E T O S

A Cultura recebe uma dotação de 15,4 mi-
lhões de euros, perfeitamente justificados 
pela forma como o Município priorizou o 
relacionamento com os públicos e com os 
agentes culturais da cidade nos últimos 
seis anos. Projetos como o Teatro Muni-
cipal do Porto, a Feira do Livro do Porto, 
o Cultura em Expansão ou o Fórum do 
Futuro entraram em velocidade de cru-
zeiro, mas há mais desafios pela frente.
Além das intervenções a realizar pela 
GO Porto, na requalificação do Cinema 
Batalha, da Biblioteca Pública Municipal 
do Porto e na criação do Museu da Natu-
reza Contemporânea (Bonjóia), dar-se-á 
continuidade à promoção cultural atra-
vés de exposições, apoios, coproduções e 
prémios, dos projetos de criação artística 
Criatório e Shuttle e da programação da 
Galeria Municipal do Porto. Ultima-se 
ainda a futura Fonoteca Municipal, loca-
lizada em Campanhã, e a modernização 
dos museus municipais.
“O cenário da cidade cinzenta, abandona-
da, em ruína ou pré-ruína, foi substituído 
por uma cidade que oferece mundo aos 
seus munícipes. Por um preço muito aces-
sível, ou mesmo sem qualquer custo, todos 
podem ir ao Rivoli, ao Teatro do Campo 
Alegre, à Galeria Municipal, viajar pelo 
mundo das artes plásticas, do cinema, 
do teatro, da dança e da música”, observa 
Rui Moreira. “Ou podem assistir nos seus 
bairros, nos seus locais antes esquecidos, 
à Cultura em Expansão, que lhes leva tudo 
isso e os convida a participarem”, conclui.

E D U C A Ç Ã O  E  A Ç Ã O  S O C I A L

Na Educação, os 15,7 milhões de euros 
disponíveis vão ser aplicados nas escolas 
da rede pública municipal, aguardando-se 
um investimento significativo nos edifícios 
escolares, ao nível das infraestruturas, mo-
biliário e outros materiais para promover 
a melhoria das condições de habitabilida-
de, de segurança e de acessibilidade, bem 
como a sua adaptação às necessidades 
atuais. Estão previstas intervenções nas 
eb do Falcão (que incluem uma cobertura 
e fachada verde) e obras nas escolas de 
Montebello e de Nevogilde, além da gran-
de requalificação da Escola Secundária 
Alexandre Herculano. 
O investimento municipal na área educati-
va contempla ainda o reforço da educação 
pré-escolar, o desenvolvimento de ativida-
des extracurriculares e a promoção de pro-
gramas e projetos educativos inovadores. 
Por força das competências legais atribuí-
das ao Município do Porto, enquadram-se 
os apoios da ação social escolar, o pro-
grama municipal de generalização das 
refeições, sendo que neste domínio, como 
em muitos outros, a ação do Município vai 
além da atribuição legal, compreendendo 

o lanche escolar ao pré-escolar e 1.º ci-
clo do ensino básico. Só para o ano letivo 
2019/2020, o valor de investimento na Ação 
Social Escolar é de, aproximadamente, 2,1 
milhões de euros.

U R B A N I S M O  T A M B É M  
P A R A  A  “ M A L H A  F I N A ”

No que respeita ao Urbanismo, que se re-
laciona com a maior parte dos eixos estra-
tégicos da Habitação, há 21,9 milhões de 
euros para aplicar em diferentes setores. 
O programa de reabilitação urbana, pla-
neamento e gestão urbanística mantém 
a sua importância estratégica, como ala-
vanca à nova tendência demográfica da 
cidade, e conta agora com o apoio da sru 
– Porto Vivo, que finalmente viu concluída 
este ano a sua municipalização. 
“A cidade está a ficar reabilitada no seu 
casco histórico, provocando sobre si o inte-
resse – imobiliário, pois claro, mas também 
dos que cá querem investir e já investem 
em empresas tecnológicas que trabalham 
para todo o mundo, mas também para os 
que cá vêm viver. Numa cidade abandona-
da, cinzenta, ninguém quer viver. Ninguém 
se queixa dos preços da habitação que não 
quer habitar. Numa cidade que renasce, 
numa cidade onde todos agora querem vi-
ver, há, claro está, pressão sobre os preços, 
que assim sobem”, conclui o presidente da 
Câmara do Porto.
O ano que agora termina viu serem deli-
mitadas todas as dez Áreas de Reabilita-
ção Urbana (aru) da cidade, incluindo a 
aru de Azevedo de Campanhã, última a 
ser criada. Dessas dez aru, três já têm a 
correspondente Operação de Reabilitação 
Urbana (oru) aprovada, sendo que a mais 
recente é a Corujeira. A intervenção e a 
transformação da zona oriental da cida-
de continuam, de resto, a constituir uma 
das prioridades da política urbanística 
deste Executivo. Concluídos que estão 
os trabalhos do Masterplan Estratégico 
para o Porto Oriental, espera-se agora 
que o projeto de reconversão do Antigo 
Matadouro Municipal, indispensável ao 
seu desenvolvimento, possa avançar. 
Por seu turno, 2020 será ano de conclusão 
da revisão do Plano Diretor Municipal 
(pdm), que vai estruturar o pensamento 
estratégico para a cidade, pelo menos, 
durante a próxima década. 
No imediato, há outros planos de urba-
nização a destacar, como o Programa 
Rua Direita e intervenções em diversos 
arruamentos da cidade, entre as quais 
se salienta a requalificação das ruas Ga-
lerias de Paris e Picaria, a melhoria das 
infraestruturas da Rotunda da Boavista, 
reparações na Praça de Gonçalves Zarco e 
na Via Castelo do Queijo, a requalificação 
do Largo Mompilher, as obras na Alameda 
das Antas e o arranque das intervenções 
na envolvente da Praça da República.

R U A  D I R E I T A

O ambicioso programa de reabilitação da 
rede fina de espaços públicos degradados 
da cidade, designado por Rua Direita, tem 
sensivelmente 1,9 milhões de euros para 
transformar antigos caminhos rurais, 
áreas urbanas em transformação ou ruas 
degradadas em tecido consolidado. O pro-
jeto abrange 88 arruamentos do sistema 
viário municipal, que foram negligenciados 
durante décadas.

1 7 0  C A S A S  E M  L O R D E L O

Independentemente do forte investimen-
to que o Município do Porto tem feito na 
habitação social, que só nos últimos seis 
anos ultrapassou os 100 milhões de eu-
ros, a autarquia também está a tratar de 
preencher um efeito secundário recente 
que a procura crescente pela habitação nas 
cidades portuguesas provocou. Trata-se de 
um programa de habitação a renda acessí-
vel, que tem um espelho de investimento 
neste orçamento e que será lançado em 
distintos caminhos. Estão previstos pro-
jetos para a construção e arrendamento 
acessível por parte de privados, nas condi-
ções impostas pela Câmara, e em terrenos 
que lhe pertencem, mas também opções 
inteiramente suportadas pela autarquia, 
como é o caso de Lordelo do Ouro, onde 
vai nascer um novo conjunto habitacional 
para a classe média, com previsão para 170 
fogos a renda acessível. 
Este novo parque habitacional ficará locali-
zado nas imediações do Bairro da Mouteira 
e do Bairro de Pinheiro Torres, numa área 
bruta de construção aproximada de 19 mil 
metros quadrados. O investimento deve 
rondar os 19 milhões de euros.

A M B I E N T E  E  A  A P O S T A  
N O S  E S P A Ç O S  V E R D E S

No Ambiente e Qualidade de Vida, a dota-
ção de 20,4 milhões de euros vai ser apli-
cada na promoção e sustentabilidade do 
ambiente, na valorização e requalificação 
de espaços verdes e no bem-estar animal, 
onde se inclui a operacionalização do Cen-
tro de Recolha Oficial de Animais, que vai 
ser inaugurado no início do próximo ano. 
Ainda neste objetivo vai prosseguir-se a 
qualificação dos espaços verdes, sendo 
dada primazia à requalificação do jardim 
da Praça da República e à beneficiação do 
Parque de S. Roque e do Jardim da Cor-
doaria, através da empresa municipal GO 
Porto. Integra-se ainda a comparticipação 
de capital para a lipor e os contratos-pro-
grama com a Porto Ambiente. 
Concluída que está a duplicação do Parque 
Oriental, o Município avança com a obra do 
futuro pulmão verde da cidade, o Parque da 
Asprela, em parceria com a Universidade 
do Porto e o Instituto Politécnico do Porto.

I N O V A Ç Ã O  D E  B A N D A  L A R G A

À Inovação estão atribuídos 4,3 milhões 
de euros, sendo que uma das prioridades 
será dada à Associação Porto Digital, para 
fomentar e reforçar a aplicação de siste-
mas e plataformas digitais e alargar a rede 
wi-fi gratuita da cidade. 
Neste setor, destaque também para o 
Centro de Gestão Integrada (cgi) que, ao 
incorporar num único espaço os servi-
ços responsáveis pela Mobilidade, Polí-
cia Municipal, Bombeiros, Proteção Civil 
e Ambiente, contribui para o aumento 
da eficiência e eficácia em áreas como a 
limpeza urbana e recolha de resíduos, a 
segurança e proteção civil e o controlo de 
tráfego, entre outros, e potencia uma ges-
tão efetivamente inteligente dos serviços 
municipais, implementada dentro do con-
ceito Smart Cities (cidades inteligentes).

D E S P O R T O  P A R A  T O D O S

O apoio ao Desporto e Animação, enquanto 
elemento de coesão e identificação social, é 
assegurado através da empresa municipal 
Ágora, antiga Porto Lazer. Os 10,5 milhões 
de euros previstos no Orçamento de 2020 
para incentivar e dinamizar o desporto 
e animação da cidade vão para interven-
ções na rede municipal de equipamentos 
desportivos, nomeadamente no Parque da 
Cidade, na ampliação do Parque Desporti-
vo de Ramalde, através de novo protocolo 
com a Fundação Inatel, e na obra para o 
futuro complexo desportivo do Campo do 
Outeiro, onde continuará a treinar o Spor-
ting Clube da Cruz, que ficará também de 
portas abertas para outros clubes locais. 
Sem esquecer a manutenção corrente dos 
polidesportivos exteriores.
Nos últimos seis anos, a autarquia conse-
guiu aumentar a disponibilidade de espaços 
desportivos municipais ou apoiados pela 
Câmara, duplicando a oferta pública exis-
tente, recorrendo a um modelo de interven-
ção sobretudo assente em parcerias com 
diferentes clubes e instituições da cidade. •
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Videovigilância para nossa segurança

Por que razão a Polícia Municipal  
não garante a segurança pública? 
Porque não é da sua competência. Na Lei 
de Segurança Interna não está classifi-
cada como Força de Segurança e não é 
um órgão de polícia criminal. Essa é uma 
função exclusiva da psp.

Quer dizer que a Polícia Municipal do 
Porto (pm) só passa multas? 
Não, é uma visão muito redutora. Assegura 
ações de fiscalização, mas faz muito mais. 

Que outras competências tem? 
Sempre que deteta anomalias, a pm infor-
ma os serviços municipais para corrigirem 
a situação. Coopera na manutenção da 
tranquilidade pública e na proteção da co-
munidade local, exercendo funções de se-
gurança pública, na vigilância de espaços 
públicos ou abertos ao público. Também 
produz autos quando estiver em causa 
uma contraordenação social e executa 
mandatos de notificação. 

São funções de forte pendor adminis-
trativo. Não devia ter mais poder?
Já tem, desde janeiro de 2017. Depois de 
um longo processo político, as câmaras do 
Porto e de Lisboa conseguiram ver publi-
cada nova legislação sobre a atividade e 
competências das suas polícias. Aliás, o 
Município contribuiu ativamente para a 
formulação do novo Decreto-Lei, do qual 
resultou um regime especial, ajustado à 
realidade e complexidade do território. 

O que mudou? 
Adensou-se a cooperação com as polícias 
que atuam no concelho e reforçou-se a 

O Centro de Gestão Integrada (cgi) reúne 
num único espaço os serviços responsá-
veis pela Mobilidade e Transporte, Polícia 
Municipal, Bombeiros, Proteção Civil, psp, 
inem e empresa municipal Porto Ambiente. 
Está localizado no Quartel do Batalhão de 
Sapadores Bombeiros do Porto e funcio-
na 24 horas por dia nos 365 dias do ano, 
desde 2016.
Neste “cérebro” da cidade, há dezenas de 
ecrãs que monitorizam, em tempo real, 
tudo o que se passa através das câmaras de 
vídeo que cobrem o território. O principal 
objetivo é aumentar a eficiência e eficá-
cia em áreas como a segurança, controlo 

importância da pm na fiscalização da legis-
lação rodoviária dentro da circunscrição 
geográfica do Município. Além disso, o 
novo Regulamento vem simplificar o re-
crutamento da pm, isto porque todos os 
seus agentes pertencem à psp.

Significa que a pm pode agir em  
situações de tráfico de droga? 
Cooperar não é o mesmo que agir. A pm 
não é um órgão de polícia criminal.

Então em que matérias há mais  
cooperação entre a psp e a pm? 
No final de 2018, a Câmara do Porto e a 
psp assinaram um contrato interadminis-
trativo, que contempla ações coordenadas 
de sensibilização e prevenção, a colocação 
de operadores policiais em centros de co-
mando e controlo, reuniões periódicas de 
planeamento e coordenação, bem como o 
acesso a sistemas de videovigilância ou de 
gestão da cidade.

Implicou recursos financeiros? 
Sim. O contrato tem um encargo para o 
Município do Porto na ordem dos 160.000 
euros por ano. Além deste compromisso, a 
Câmara investiu na frota da Polícia Muni-
cipal. Há seis anos, tinha 24 viaturas, hoje 
tem 49. Dos cinco motociclos passou a 33. 
E cedeu 10 viaturas elétricas à psp, a serem 
utilizadas em ações de patrulhamento de 
proximidade.

Quantos agentes tem a pm? 
O número mais do que duplicou nos úl-
timos anos. Em 2013, o efetivo era de 87 
agentes e hoje é de 215. Tem ainda 142 co-
laboradores não policiais. •

O que falta saber sobre  
a Polícia Municipal

O que é o CGI
de tráfego, limpeza urbana e recolha de 
resíduos.
No cgi, trabalham cerca de 20 operacio-
nais em permanência, mas a rede de coo-
peração alastra a perto de um milhar de 
pessoas do universo municipal e forças de 
segurança, para articular ações de preven-
ção, minimização de impactos e resposta 
a emergências.
O sistema de gestão integrada criado 
pelo Município do Porto é pioneiro a ní-
vel nacional e também um dos primeiros 
do mundo a obter a certificação ao nível 
de emergências, nas áreas de proteção 
e socorro, segurança e proteção civil. •

Por toda a cidade estão a ser ins-
taladas 40 câmaras de controlo 
de tráfego, com tecnologia de 
ponta e funções antivandalismo. 

Além destas, mais 10 câmaras vão para 
os bairros de Pinheiro Torres e Pastelei-
ra Nova. A aquisição foi assumida pelo 
presidente da Câmara do Porto e cor-
responde a um investimento municipal 
superior a 200 mil euros.
Os equipamentos têm ligação direta ao 
Centro de Gestão Integrada (cgi), por 
fibra ótica, e ficam à disposição dos 
agentes. “Querendo, pode a psp e qual-
quer outra instituição de segurança ou 
investigação requerer esse meio. Está à 
distância de um clique e custa zero ao 
Estado Português”, afirma Rui Moreira.
Atualmente, a cidade do Porto tem 136 
câmaras de vídeo. Até ao final do ano, o 
número ascende às 186 e, em 2020, fixa-se 
nas 226 câmaras. Fica para já pendente a 
substituição de 68 equipamentos analógi-
cos por câmaras digitais e a aquisição de 
20 câmaras de analítica de vídeo, devido 
à suspensão do concurso público para o 
sistema de gestão de mobilidade.

A N T I  B A L A  E  C O M  
V I S Ã O  N O T U R N A

As 90 novas câmaras antivandalismo 
têm visão noturna, criam automatica-
mente “máscaras” de proteção digital, 
impedem a visualização para o interior 
dos edifícios, não fazem gravações, ou 
seja, respeitam integralmente o Regu-
lamento de Proteção de Dados. Efetuam 
também contagens de tráfego, de pessoas 
ou situações anómalas. Acrescentam-se 
características anti bala e leitura tér-
mica, muito útil para vencer o nevoeiro 
característico do Porto. 

C R I M I N A L I Z A Ç Ã O  D O  C O N S U M O 

Nas zonas mais problemáticas há inquili-
nos municipais que “não conseguem ir à 
janela” porque são ameaçados e junto às 
escolas “crianças a ser tentadas em troca 
de ténis de luxo”. O problema adensa-se 
quando, do outro lado, a psp não pode 
deter ou conduzir à esquadra alguém por 
estar a consumir na via pública. “Aquilo 
que temos pedido não é a criminaliza-
ção do consumo. O que temos pedido 
é a criminalização do consumo quando 
este atenta à liberdade, ao pudor ou afeta 
diretamente a formação individual das 
nossas crianças”, reforça o autarca.
Em agosto, a psp montou uma mega ope-
ração nos bairros Pasteleira Nova, Paste-
leira Velha, Pinheiro Torres e Lordelo do 
Ouro, que envolveu mais de 150 agentes. 
Foram feitas nove detenções, mas dois 
dias depois, por ordem do tribunal, os 
indiciados foram postos em liberdade.

O  Q U E  M A I S  
A  C Â M A R A  T E M  F E I T O

A Câmara conseguiu que a Polícia Muni-
cipal ficasse com competências na área 
do trânsito, libertando recursos à psp. 
Disponibilizou 400 mil euros para a sala 
de consumo assistido, mas a sua insta-
lação depende do Ministério da Saúde. 
Entregou dez viaturas à psp e pediu ao 
Ministério da Administração Interna 
para avançar com o policiamento grati-
ficado, a que foi dado aval.
A Área Metropolitana do Porto tem 
cerca de 1,7 milhões de habitantes e o 
Comando Metropolitano da psp pouco 
mais de 3.000 agentes. No final de 2018 
havia menos 12% de agentes do que em 
2011, agravando a situação. •
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J O S É  M A R Q U E S  D O S  S A N T O S  •  E N T R E V I S T A

José Carlos Marques dos Santos é o pri-
meiro Provedor do Munícipe do Porto. 
Assumiu o cargo em junho de 2018 e o 
seu perfil parece ter sido talhado para 
a missão, algo que Rui Moreira anteviu 
quando endereçou o convite àquele que 
foi, entre 2006 e 2014, Reitor da Univer-
sidade do Porto. 

Por que é vantajoso para os portuenses 
terem um Provedor do Munícipe?
Poder contar com alguém que é indepen-
dente à estrutura da Câmara do Porto, a 
quem se podem dirigir caso considerem 
que foram alvo de um tratamento menos 
adequado por parte dos serviços ou das 
empresas municipais. Não é da compe-
tência do Provedor do Munícipe qualquer 
intervenção de ordem política, nem tão 
pouco pode imiscuir-se em processos que 
estejam em curso. Mas a todos os cidadãos 
do Porto digo: está aqui alguém disponível 
para os ouvir e, dentro daquilo que for 
exposto – quer a mim diretamente quer 
à equipa – atuarei sempre de acordo com 
a minha consciência.

Onde é que surgem os atritos?
Regra geral, tenho detetado um maior 
desencontro de interesses no modo de 
relacionamento com o munícipe. É muito 
importante para o munícipe sentir que é 
considerado devidamente. Se isso, com-
provadamente, não acontecer, temos aí 
uma oportunidade de contribuir para a 
melhoria dos serviços. Mas considerando 
que a razão pode estar dos dois lados, o 
que procuro fazer é encontrar o ponto 
de equilíbrio: para que tanto o cidadão 
como os colaboradores fiquem satisfei-
tos, até porque acredito que o sentimen-
to de dever cumprido também diz muito 
aos funcionários. 

Considera-se um mediador? 
Na medida em que procuro conjugar os 
interesses de uns com os dos outros, sim. 
Reparo que, muitas vezes, é meramente 
uma questão de comunicação que resolve 
o problema. Esse papel de intermediário 
também passa por ajudar à clarificação 
de funções e até por descobrir onde está a 
fonte de informação. É preciso não esque-
cer que a Câmara do Porto é uma entidade 
de grande dimensão, tem serviços descen-
tralizados por toda a cidade. A equipa da 
Provedoria tem prestado essa orientação. 

Em que áreas da governança existem 
mais queixas? 
Efetivamente, há cinco áreas onde se tem 
concentrado o maior número de recla-
mações: limpeza urbana, estacionamento 
considerado abusivo, ambiente, Águas 
do Porto e habitação social. Mas importa 
assinalar que, inicialmente, as reclama-
ções devem ser apresentadas ao Gabinete 
do Munícipe que as encaminhará para 

o Serviço a que compete dar resposta. 
O cidadão deve recorrer ao Provedor se 
considerar que o problema não foi resol-
vido adequadamente ou se sentir que foi 
indevidamente considerado, quer seja por-
que ‘ninguém lhe deu ouvidos’ ou porque 
considera que recebeu uma resposta ‘para 
despachar’. Então aí analisa-se o caso com 
a equipa para ver se se deve ou não inter-
vir. O Provedor do Munícipe será sempre 
um conciliador, sem abdicar de dar razão 
a quem entenda que a tem!

Como tem sido o diálogo com o Executivo?
Muito bem, assim como o diálogo com 
os serviços da Câmara do Porto e com 
as empresas municipais a que temos re-
corrido. Têm-se realizado reuniões muito 
proveitosas com vereadores e com respon-
sáveis de diversos departamentos. Dessas 
conversas tem resultado a resolução de 
várias situações, bem como a redefinição 
de atuações futuras. 

As recomendações podem nascer de su-
gestões espontâneas?
Sim, já foram apresentadas pelo Provedor 
sugestões para melhoria de alguns proce-
dimentos, o que se continuará a fazer no 
futuro. De facto, muitas vezes é mais fácil 

Todavia, também se verificaram casos de 
descuido/negligência na forma de atuar dos 
órgãos, serviços ou empresas municipais, 
nos quais a intervenção do Provedor permi-
tiu ver desencadeadas ou corrigidas ações 
que, até então, tinham ficado ‘esquecidas’ ao 
sabor do imobilismo dos serviços, quantas 
vezes na dependência da boa ou má vonta-
de, do excesso de zelo ou autoritarismo de 
apenas um funcionário. 
Compreender estes sinais, entender e agir 
sobre esta realidade é também missão do 
Provedor, enquanto órgão que garante a de-
fesa dos interesses legítimos dos munícipes, 
pois assim pode contribuir para aprofundar 
os laços com os mesmos, fortalecendo as 
redes institucionais, bem como para lutar 
contra a passividade e contra a inércia. 

Como podem os portuenses solicitar 
o apoio e/ou intervenção do Provedor?
Há vários mecanismos disponíveis. Atra-
vés do Balcão Virtual, existe um formulá-
rio que o munícipe pode preencher. Nesse 
documento, deverá ser indicado um de 
três tipos de assunto: solicitação, queixa/
denúncia ou reclamação. Habitualmente, 
as solicitações correspondem a pedidos 
de reuniões. Nesses casos, existe sempre 
uma pré-triagem realizada pela Provedo-
ria, uma vez que é desejável evitar que o 
munícipe se desloque sem necessidade, 
quer porque verificámos que a solicitação 
extravasa o âmbito das nossas competên-
cias quer porque rapidamente se resolve. 
De todo o modo, acompanhamos todos os 
assuntos e tomamos parte pessoalmen-
te naqueles que requerem intervenção 
direta. Além disso, os munícipes podem 
contactar a Provedoria do Munícipe via 
email ou telefone. 

Há prazos a cumprir?
No total, a Provedoria do Munícipe tem 30 
dias úteis para responder, dizem os estatu-
tos. Contudo, por vezes acontecem desvios, 
considerando que neste tempo está incor-
porado o prazo que os próprios serviços 
municipais têm para nos responder, prazo 
esse que é fixado pelo Provedor e que não 
pode ser superior a dez dias úteis. Claro 
está, por princípio procuramos sempre 
que os prazos sejam cumpridos mas, in-
felizmente, muitas vezes tal não acontece 
por atraso na resposta de alguns serviços.

O munícipe tem sempre uma resposta?
Sim, é um dos compromissos do Provedor. 
A Provedoria faz o acompanhamento de to-
dos os processos que lhe são apresentados, 
mesmo que o assunto não passe pela nossa 
intervenção direta. Quando os serviços 
dão resposta, fechamos o circuito. Depois, 
se não obtivermos retorno, contactamos 
o munícipe para perceber se está satis-
feito e se o problema foi definitivamente 
resolvido. É importante sentir que tem 
aqui alguém que se preocupa com ele. •

para quem está de fora identificar o que 
poderá não estar a funcionar tão bem e 
apresentar propostas que possam contri-
buir para a correção dos problemas, tendo 
sempre em mente a procura do bem-estar 
dos munícipes. 

Pode dar algum exemplo? 
As recomendações apresentadas pelo Pro-
vedor podem ser consultadas na página do 
Provedor do Munícipe no sítio institucional 
da Câmara do Porto.

Qual o balanço que faz do primeiro ano 
de atividade?
Sendo o Provedor um observador pri-
vilegiado do sentir dos munícipes, con-
sideramos que a experiência adquirida 
neste primeiro ano de mandato permitiu 
fazer uma reflexão sobre os principais 
problemas identificados, de modo a po-
der definir-se a evolução da atividade do 
Gabinete do Provedor do Munícipe que 
conduza à resolução dos mesmos e à me-
lhoria da atuação dos órgãos, serviços e 
empresas municipais. 
Na medida em que o Provedor procura con-
jugar os interesses em jogo, constatou-se 
que, frequentemente, é uma mera questão 
de comunicação que resolve o problema.

“Nenhum cidadão 
fica sem resposta do 

Provedor do Munícipe”
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U M  P R A T O  Q U E N T E  A C O N C H E G A  O  C O R A Ç Ã O  ·  C O E S Ã O  S O C I A L

No amplo refeitório têm jan-
tado, por enquanto, entre 
40 a 50 pessoas, mas a ca-
pacidade permite chegar ao 
fornecimento de 100 refei-

ções diárias. As portas estão abertas das 
20 às 22 horas e os utentes “vão entrando 
por grupos”, contribuindo para o ambiente 
calmo que se respira no seu interior, indica 
Ana Salão, coordenadora de voluntários 
da Associação casa – Centro de Apoio ao 
Sem-Abrigos.
Aliás, um dos motivos que levou a Câmara 
do Porto a alargar esta resposta social foi 
precisamente esse, certifica o vereador 
da Habitação e Coesão Social, Fernando 
Paulo: “Sentimos necessidade de um acom-
panhamento mais próximo das equipas 
técnicas”. O primeiro restaurante solidá-
rio, localizado na Batalha, não garante esse 
adicional, porque a procura “é superior a 
200 pessoas por dia” e o regime aberto 
contribui para a sua sobrelotação.
Na cantina do Joaquim Urbano, adotou-se 
um sistema diferente. “Mantém-se dire-
cionado para pessoas em situação de sem-
-abrigo ou carenciadas, mas por marcação 

prévia. Se chegar alguém, é óbvio que não se 
recusa uma refeição”, explica o responsável. 
Com a abertura do segundo restauran-
te, foi possível concentrar a preparação, 
confeção e distribuição das refeições. O 
serviço é assegurado pela saom – Serviços 
de Assistência Organizações de Maria e as 
ementas são preparadas em colaboração 
com a Ordem dos Nutricionistas, informa 
Hugo Tavares, chefe da divisão de Desen-
volvimento Social do Município do Porto. 
No Joaquim Urbano, as paredes estão pra-
ticamente despidas. Mas não por muito 
tempo. Há planos para tornar a sala de 
refeições num espaço mais acolhedor. Ana 
Salão partilha-os com Hugo Tavares: “re-
crutou” amigos fotógrafos para cederem 
alguns quadros e, assim que estabilizada 
a lista de utentes, pretende fazer a partir 
dela uma outra, de aniversários. 

M A S S A  À  L A V R A D O R

Ricardo Carvalho, 45 anos, uma vida feita 
de altos e baixos. Na condição de pessoa 
sem-abrigo esteve “apenas” três meses. 
Foi parar à “lixeira” por causa de um amor 

traiçoeiro, mas o pior já lá vai. Frequenta o 
restaurante solidário do Joaquim Urbano 
desde o primeiro dia. Além de ser mais 
próximo do abrigo noturno da ami no Bon-
fim, instituição que lhe dá cama e roupa 
lavada, gosta “muito” da comida e não 
poupa elogios a quem lhe serve a massa 
à lavrador. Naquela noite de quarta-feira, 
era ver a voluntária Raquel Barata de um 
lado para o outro, zelosa das suas tarefas, 
mas sempre com dois dedos de conversa.
Ali não se fazem amigos, os rostos que 
se vão sentando à frente de Ricardo são 
“conhecidos” com quem se trocam tri-
vialidades apenas. “Quando se está nesta 
situação há muito tempo tem de se ter um 
olho aberto e outro fechado”, joga à defesa, 
tal como o ex-jogador de futebol seu homó-
nimo. Nascido e criado do Porto, cresceu 
na zona da Ramada Alta, na Boavista, mas 
o seu perfil reservado acabou por lhe re-
servar também muita insatisfação. “Era 
só trabalho. Não saía, não tinha amigos”, 
lamenta o ex-trabalhador da construção 
civil, que cansado desta vida rompeu com 
o cordão umbilical que lhe deu uma “edu-
cação rigorosa”. Saiu de casa aos 25 anos 

e nunca mais teve poiso certo, entre tra-
balhos e “biscates”: foi fiel de armazém, 
empregado de drogaria, serviu às mesas 
e até consertou “carrinhos de choque”. 
Coloca a cozinha no topo das suas paixões 
e só lamenta não ter um certificado na 
mão, porque abandonou cedo os estudos.
Quanto aos sonhos, Ricardo Carvalho des-
linda-os com a mesma franqueza. Quer 
constituir família e ter uma casa com a 
namorada. Para quem vê o copo sempre 
meio cheio, o segredo é “quando aconte-
cem coisas más, pensar sempre naquilo 
que se passou de bom”. Se não fosse este 
já desarme suficiente, desfere o “golpe” 
final: “tenho fé que nasci para fazer as 
outras pessoas felizes”. 

T E R C E I R O  R E S T A U R A N T E
 

O terceiro restaurante solidário abre bre-
vemente no Campo Alegre, no edifício da 
União de Freguesias de Lordelo do Ouro e 
Massarelos. Ao criar esta rede de restau-
rantes solidários, a autarquia quer dimi-
nuir o número de refeições distribuídas na 
rua, conferindo mais dignidade e conforto 
a quem procura esta resposta.

4 0 0  V O L U N T Á R I O S

São precisos cerca de 400 voluntários 
para assegurar os atuais restaurantes 
solidários. Disponibilidade, simpatia e 
uma substancial dose de paciência são 
características fundamentais para este 
serviço comunitário. Mais informações 
em casa-apoioaosemabrigo.org. •

De quem recebe e de quem dá. Tem sido assim todas as noites desde meados  
de setembro, altura em que abriu portas o segundo restaurante solidário da cidade, 

no Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano. 

Um prato quente aconchega o coração

N Ú M E R O S  Q U E  M O T I V A M 

Segundo os últimos dados do Núcleo de 
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo 
do Porto (npisa Porto), que reportam a 
julho de 2019, há 560 pessoas em situação 
de sem-abrigo na cidade, menos 136 do 
que no início do ano. Do total das 560 pes-
soas, 140 estavam numa situação de sem 
teto, menos 34 do que no levantamento 
anterior. Cerca de 50% das pessoas não 
é natural do Porto e, por isso, o vereador 
Fernando Paulo quer dar mais um pas-
so, mobilizando os municípios da Área 
Metropolitana do Porto "para trabalhar 
respostas conjuntas, sobretudo na área 
da prevenção”. O Município assumiu a 
coordenação do npisa Porto em fevereiro 
de 2018, estrutura que não integrava até 
à data, apesar de já desenvolver traba-
lho neste domínio. A rede social conta 
atualmente com cerca de 60 entidades e 
passado este tempo o “balanço é extrema-
mente positivo”, assinala o responsável, 
destacando o facto de neste último ano e 
meio ter-se elaborado e operacionalizado 
o Plano de Ação para 2018-2019. •
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A
requalificação do Su-
per Bock Arena – 
Pavilhão Rosa Mota 
está concluída e não 
custou um cêntimo 
à Câmara do Porto, 
que mantém a pro-

priedade do equipamento. Nos próximos 
20 anos, é arrendado ao consórcio Círculo 
de Cristal, responsável por toda a obra 
de requalificação.
Com alguns meses de atraso sobre a data 
prevista da inauguração, há vicissitudes que 
escapam a quem de fora foi lendo ou ouvin-
do que a obra se prolongou mais tempo do 
que aquilo que estava delineado. Durante 
seis meses, foi literalmente preciso “par-
tir pedra”, quando no piso -1 se descobriu 
muita rocha, que obrigou à demolição de 
15 pilares, informou ao Jornal Porto. Filipe 
Azevedo, administrador da Lucios, uma das 
empresas que compõe o consórcio formado 
pela Lucios/Grupo Azevedos e a pev En-
tertainment. Este imponderável, comum a 
empreitadas desta envergadura, foi segu-
ramente “o maior desafio de engenharia” 
ali encontrado e obrigou à intervenção de 
“cinco a dez máquinas durante meio ano”, 
período em que o edifício mais parecia flu-
tuar desgarrado da sua base. 
Neste piso, fica a área do Centro de Con-
gressos, que teve de ser rebaixado e – sem 
maneirismos – escavado, para dar lugar a 
um auditório com 500 lugares sentados, 
quatro salas com capacidade para 100 
pessoas/cada e ainda um foyer polivalente 
de amplitude considerável, com 617 metros 
quadrados. No seu entorno, localizam-se 
balneários, camarins e áreas de apoio aos 
serviços de catering.
Mas houve mais constrangimentos a re-
gistar. Já lá vamos. A obra está concluída 
e nada tira a alegria de ver a cidade – pela 

Temos o Pavilhão 
que merecemos

A abertura do Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota é um marco importante para todos os portuenses. 
Finalmente, a cidade tem a sala que merece para grandes eventos, com condições de excelência a todos os níveis.

primeira vez na sua história – senhora e 
dona de um espaço capaz de acolher mais 
de 8.000 pessoas, totalmente adaptável a 
todo o tipo de eventos – congressos, con-
certos, provas desportivas, exposições, 
feiras, entre outras iniciativas.
A sala principal tem capacidade para 5.500 
lugares sentados, com bancadas retráteis, 
podendo ser aumentados até aos 8.000, 
de acordo com o espetáculo. As tribunas 
entremeiam-se entre o primeiro e terceiro 
andares e os 23 camarotes ficam localiza-
dos no segundo piso. Há ainda dois espaços 
lounge, um elevador para o transporte de 
pessoas com mobilidade reduzida, oito 
camarins e balneários para os artistas.
O Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota 
tem um restaurante com vista para o lago 
e para os Jardins do Palácio de Cristal e 
uma esplanada. 
No piso 0, ao nível da entrada, fica instala-
do um food court, com 400 metros quadra-
dos, que dará apoio a todas as atividades. 
Vai estar aberto todos os dias e será de 
acesso livre, assim como o restaurante, in-
dependentemente dos eventos marcados.

C Ú P U L A : 
M A N T E R  A  A R Q U I T E T U R A ,  

M E L H O R A R  A  A C Ú S T I C A

O projeto envolveu também um grande pla-
no de intervenção nas condições de conforto 
acústico e térmico do equipamento, com 
o objetivo último de garantir a “multifun-
cionalidade do edifício”, preenchendo uma 
necessidade que a cidade tinha de espaços 
multiusos, analisa Jorge Silva, membro do 
consórcio pela pev Entertainment.
A acústica do edifício constituiu então o 
segundo maior desafio do projeto, fator in-
dispensável para garantir a adaptação aos 
diversos tipos de eventos, sem interferir 

na identidade da arquitetura exterior do 
edifício. Com um pé direito considerável, 
de cerca de 35 metros de altura, havia que 
controlar o eco da infraestrutura, deixando 
na gaveta das memórias uma arena onde 
era “um sacrifício tocar”. A solução encon-
trada convocou especialistas nacionais e 
internacionais e resultou num revestimen-
to especial na parte interna da cobertura. 
Apto até para óperas.
Considerando que cerca de 99% dos even-
tos não deverá permitir a entrada de luz 
natural, avançou-se para a substituição dos 
vidros de cada uma das 768 claraboias. Em 
cada um destes óculos, foram utilizadas 
placas leves que bloqueiam a luz, mas que 
podem ser removidas em situações de 
eventos excecionais que assim o exijam.
A caixilharia existente era para ser apro-
veitada, mas outro contratempo trocou 
as voltas ao plano inicial. “O estado de 
degradação era tal, que não foi possível 
mantê-la. É toda nova”, diz Filipe Azevedo.
No final, fica o "exemplo de sucesso" de 
uma ppp (parceria público-privada) e "a 
coragem e bom senso" de Rui Moreira na 
condução do processo.

E V E N T O S  C O R P O R A T E

A versatilidade da requalificação permite 
aproveitar o espaço para a organização de 
congressos mundiais. O “trabalho de casa” 
está a ser feito e o interesse manifestado 
no circuito de eventos corporate (empresa-
riais) está a ganhar dimensão. “O Porto já 
faz parte deste calendário”, certifica Jorge 
Silva. A sua localização privilegiada, a es-
cassos minutos do centro, faz-se rapida-
mente através da rede transportes públicos. 
Num futuro próximo, vai ainda beneficiar 
do metro e de ligações mecanizadas entre 
a cota alta e a cota baixa da cidade.

C Â M A R A  R E C E B E  4  M I L H Õ E S 

A concessão do equipamento representa 
um encaixe de 4 milhões de euros para 
o Município, mediante o pagamento de 
uma renda mensal de 20 mil euros, atua-
lizada à taxa de inflação, pelo período de 
exploração. Ou seja, o Pavilhão Rosa Mota 
é requalificado sem qualquer encargo fi-
nanceiro para a Câmara do Porto.
Além desse montante, a autarquia recebe 
direitos de utilização do equipamento, sen-
do que os jardins e o espaço público que 
rodeiam a Arena continuam a ser geridos 
pelo Município, numa lógica de usufruto 
para todos os cidadãos.
As obras de recuperação, assinadas pelo 
gabinete faa Arquitectos, iniciaram-se em 
2018 e, durante a obra, foram introduzidas 
alterações ao projeto, como se verificou. 
Fator que também obrigou o consórcio a 
ultrapassar o investimento inicialmente 
previsto, que rondava os 8 e os 8,5 milhões 
de euros. 
De fora, nada muda. A imagem do Pavi-
lhão Rosa Mota mantém-se intocável e a 
grande revolução aconteceu no seu inte-
rior. O equipamento passa a designar-se 
Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, 
na sequência de um patrocínio obtido pelo 
consórcio, que se associou a uma marca e 
empresa da cidade, reconhecida nacional 
e internacionalmente. Na verdade, antes 
desta solução, houve uma primeira pro-
posta de branding, que foi recusada por 
Rui Moreira. 
Com a designação final, foi possível sal-
vaguardar a ligação de um dos mais im-
portantes e emblemáticos equipamentos 
da Invicta a uma das maiores atletas da 
história do desporto português, que nasceu 
e cresceu na cidade do Porto. Aliás, Rosa 
Mota fez parte desta solução, que aceitou.
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R O S A  M O T A  E  O  P O D E R  P O L Í T I C O

A necessidade de requalificar o equipamen-
to é antiga. Já quando Fernando Gomes 
presidia à Câmara do Porto (1989-1999), 
os sinais de degradação começavam a ser 
evidentes. Nesse tempo, foram feitas inter-
venções pontuais no seu interior, conside-
rando o seu uso eminentemente desportivo. 
Com Nuno Cardoso à frente dos destinos 
da Invicta (1999-2002), o dossiê não co-
nheceu novos contornos. É nos 12 anos de 
presidência de Rui Rio (2002-2013) que se 
assume como prioridade a reconversão do 
Rosa Mota. Contudo, o projeto apresentado 
à cidade foi muito contestado, porque pre-
via a extensão do equipamento à custa da 
destruição do lago e de árvores seculares, 
além de que a parceria público-privada, que 
envolvia a Câmara do Porto, a Associação 
Empresarial de Portugal (aep), a Parque 
Expo, o Pavilhão Atlântico e o Coliseu do 
Porto, foi alvo de muitas críticas. Rui Rio 
chegou a 2013 sem cumprir o projeto de 25,7 
milhões de euros, pelo caminho perdeu 5,7 
milhões de euros em fundos comunitários 
e teve de indemnizar o arquiteto Carlos 
Loureiro em 1,05 milhões de euros (916 mil 
euros em dinheiro e o restante através da 
doação de três edifícios no Centro Históri-
co). Quando Rui Moreira chegou à Câmara 
em outubro de 2013, encarregou a empresa 
municipal Porto Lazer (atualmente Ágora) 
de organizar o concurso, que foi lançado 
em 2014. Em novembro de 2016, depois de 
várias vicissitudes legais que atrasaram o 
novo projeto, o júri do concurso elegeu o 
consórcio vencedor, aprovado pelos órgãos 
autárquicos. O contrato seria assinado em 
2017 e as obras iniciaram-se em fevereiro 
de 2018. A 28 de outubro, realizou-se a ce-
rimónia oficial de abertura do Super Bock 
Arena – Pavilhão Rosa Mota, que contou 
com a presença de personalidades de vários 
quadrantes da cidade e da Região.

O R N A T O S  V I O L E T A 
 E S T R E A R A M  O  P A L C O

A mítica banda portuense Ornatos 
Violeta estreou o palco do Super Bock 
Arena – Pavilhão Rosa Mota no dia 31 de 
outubro, para celebrar os 20 anos do álbum 
“O monstro precisa de amigos” e deu um 
concerto extra no dia 1 de novembro. Neste 
mês, a agenda de espetáculos apresenta 
Kevinho (dia 2), Amar Amália (dia 16) e o 
humorista Fernando Rocha, que celebra 
20 anos de carreira (dia 30). 
Outro momento alto acontece a 14 de de-
zembro, dia em que Rui Veloso pisa o re-
novado equipamento para um concerto de 
Natal com muitas surpresas reservadas. 
Uma semana antes, no dia 7, está marcado 
um concerto do brasileiro Alexandre Pires e 
no dia 8 de dezembro um espetáculo da Lis-
bon Film Orchestra – Music from Movies & 
Series. No dia 20, aguarda-se a exuberante 

apresentação Carmina Burana, dos Fura 
dels Baus. E no dia 21, a programação é di-
rigida aos mais novos com o musical Panda 
e os Caricas. Para o próximo ano, foram já 
anunciados os concertos de Carlos Marin 
dos Il Divo (8 de fevereiro) e de Marília 
Mendonça (4 de abril). De 4 a 6 de junho, 
está já confirmada a WordCamp Europa 
2020, a maior conferência do mundo sobre 
WordPress, sistema de gestão de conteú-
dos que suporta 34% de todos os sites que 
existem online. 

“ P O M P O S A  F E S T A ”  H Á  1 5 4  A N O S

“A Sociedade do Palacio de Crystal Portuen-
se resolveu celebrar uma pomposa festa do 
trabalho no seu magnífico edifício e jardins, 
com uma exposição internacional em 21 de 
Agosto de 1865 (...) e cujos programas vão 
ser immediatamente distribuídos”, lê-se na 
ata da Assembleia Geral dos Accionistas 
do Palacio de Crystal (7 de julho de 1864).
A decisão, amplamente difundida, marca-
ria para sempre a cidade do Porto. Cerca 
de dois meses depois da data inicialmen-
te apontada, a 18 de setembro de 1865, o 
Palácio de Cristal foi inaugurado pelo rei 
D. Luís, acompanhado de Dona Maria Pia 
e do príncipe herdeiro, Carlos I.
Da autoria do arquiteto inglês Thomas 
Dillen Jones, o edifício inspirava-se no 
Crystal Palace de Londres. De imagem 
imponente e sedutora, ao jeito da Belle 
Époque, simbolizava a cidade em todo o 
seu esplendor e cosmopolitismo. 

Na Grande Exposição Internacional do 
Porto reuniu mais de 3.000 expositores 
vindos de vários países da Europa e do 
Mundo, nomeadamente do Reino Unido, 
Alemanha, França, Brasil, Espanha, Bélgi-
ca, Dinamarca, Rússia, Holanda, Turquia, 
Estados Unidos da América e Japão.
Mas nem só deste evento se fez uma histó-
ria de 86 anos. O Palácio de Cristal acolheu 
muitas outras exposições e foi ainda um 
importante espaço de cultura e de fruição. 
Tinha um órgão de tubos que rivalizava 
com os maiores do mundo e, no seu interior, 
realizaram-se concertos e soirées do com-
positor Viana da Mota ou da violoncelista 
Guilhermina Suggia. Além disso, albergava 
o popular Teatro Gil Vicente, com capaci-
dade para 1.000 espectadores. 
De dimensão considerável, 150 metros de 
comprimento por 72 metros de largura, o 
Palácio de Cristal acabaria por ser demolido 
em 1951, a pretexto do Campeonato Mundial 
de Hóquei em Patins, uma decisão altamen-
te contestada pela cidade, segundo reza a 
imprensa e testemunhos de portuenses 
como o historiador Germano Silva, que 
ainda criança chegou a carregar baldes de 
entulho do que restou do edifício.
No seu lugar nasceu uma nave de betão 
armado, a que foi dado o nome de Pavilhão 
dos Desportos, projetado pelo arquiteto 
José Carlos Loureiro e pelo engenheiro 
António dos Santos Soares. Em 1991, pas-
sou a chamar-se Pavilhão Rosa Mota, em 
homenagem à atleta olímpica do Porto.
Mas a designação Palácio de Cristal perdura 

até aos nossos dias, eternizada nos Jardins 
do Palácio de Cristal, hoje totalmente re-
qualificados e mantendo o romantismo de 
outrora, recuperando o traço do arquiteto 
paisagístico que os desenhou, Émile David.

N O V A  V I D A  T A M B É M  P A R A  
O S  J A R D I N S  D O  P A L Á C I O

A grande requalificação dos Jardins do Pa-
lácio iniciou-se em 2014 e aproxima-se da 
sua fase final, faltando apenas cumprir-se 
o plano de percursos pedonais e ligações 
mecanizadas. Este investimento municipal, 
orçado em cerca de 2,8 milhões, envol-
veu a recuperação do edifício de apoio 
aos jardineiros, a requalificação do parque 
infantil, a manutenção da Alameda das 
Tílias e a consolidação da escarpa e de 
muros. Recentemente ficou concluída a 
recuperação do centenário Jardim Émile 
David, na frontaria do Palácio, e da envol-
vente exterior. Praticamente finalizada 
está ainda a reabilitação da cafetaria da 
Biblioteca de Almeida Garrett. •

T E M O S  O  P A V I L H Ã O  Q U E  M E R E C E M O S  ·  P A T R I M Ó N I O

S U B I R  À  C Ú P U L A  E  V E R  
A  C I D A D E  A  3 6 0 °

Os visitantes vão ter oportunidade de 
subir à cúpula, pelo exterior do edifício. 
Lá em cima, a vista é de 360 graus so-
bre a cidade. Uma experiência radical 
feita com total segurança, garante o 
consórcio Círculo de Cristal.
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Corrida  
da Pantera  
em estreia 

A Corrida da Pantera estreia-se a 17 de 
novembro, às 10 horas, com partida e che-
gada no Estádio do Bessa Século xxi. 
Os participantes, adeptos ou não do Boa-
vista Futebol Clube, podem escolher entre 
uma corrida de 10 quilómetros ou uma ca-
minhada de 5 quilómetros, que percorrerá 
essencialmente a Avenida da Boavista. 
As inscrições (10 euros para a corrida e 
5 euros para a caminhada) ainda estão 
abertas em www.proevents.pt. 
No caso das inscrições na equipa do Boa-
vista, dois euros do valor da inscrição 
revertem a favor da secção de Atletismo. 
O Boavista Futebol Clube é o segundo maior 
clube da cidade do Porto, fundado em 1903. 
Atualmente, tem 34 modalidades despor-
tivas de competição e conta com cerca de 
30.000 associados. 
Esta é a primeira corrida dos axadrezados 
que sai para as ruas da Invicta, prometendo 
uma grande manhã de festa. •

Primeiro  
Skate Park

O Porto vai ter um novo espaço dedicado 
ao skate, com capacidade para receber até 
55 utilizadores em simultâneo e com todas 
as condições para acolher competições, 
regionais e nacionais, dos mais diversos 
níveis técnicos. Com abertura prevista 
neste mês de novembro, a infraestrutura 
vai funcionar no Parque Desportivo de 
Ramalde, ocupando uma área de sensi-
velmente 950 metros quadrados.
Idealizado em colaboração com vários 
skaters da cidade, este novo equipamento 
municipal inclui duas plataformas com 
obstáculos (rampas, corrimões e muros) 
e uma zona central com estruturas carac-
terísticas da modalidade, como quarter 
pipes, curbs ou manual pads. O Skate Park 
poderá ser ainda utilizado para a prática 
de outros desportos sobre rodas, como 
os patins em linha ou as bicicletas bmx.
A empreitada esteve a cargo da empresa 
municipal GO Porto e representou um 
investimento do Município na ordem dos 
150 mil euros. •

Longa vida para  
o Académico

O Académico Futebol Clube vai rejuvenescer com um novo complexo desportivo, 
modernos pavilhões e duas piscinas exteriores. O investimento é totalmente  

privado e as obras devem arrancar no verão do próximo ano.

Rali de Portugal 
regressa em 2020

Em maio do próximo ano, o pelotão do 
Campeonato do Mundo de Ralis (wrc) 
vai acelerar novamente nas ruas da Baixa 
da cidade, naquela que será a terceira 
edição da Porto Street Stage.
Estreada em 2016 e reeditada em 2018, a 
classificativa volta a integrar o figurino 
oficial do Rali de Portugal no próximo 
ano, sendo agora realizada a um sábado, 

mais precisamente no dia 23 de maio, 
encerrando a segunda e penúltima etapa 
da prova portuguesa pontuável para o 
Mundial de Ralis.  
Tal como nos dois anos anteriores, os 
concorrentes vão cumprir duas pas-
sagens pelo traçado da especial, que 
manterá uma extensão próxima dos dois 
quilómetros. O desenho da classificativa 
está já a ser trabalhado pela Câmara do 
Porto e o Automóvel Clube de Portugal.
A 53.ª edição do Rali de Portugal vai 
decorrer entre 21 e 24 de maio, cons-
tituindo a sexta etapa do calendário do 
Campeonato do Mundo de Ralis 2020. •

A cadeia espanhola Supera 24 Fitness vai 
investir no Académico Futebol Clube (afc). 
O acordo está fechado e deixa o presidente 
da direção do clube, Pedro Sarmento, satis-
feito. No processo de negociação, recusou 
contrapartidas financeiras, tentadoras a 
curto prazo, destruidoras no horizonte do 
afc. Bom negociador e resiliente também 
– das memórias não lhe sai a maior derrota 
à baliza de um jogo de hóquei em patins 
“por 42-0” – o professor da Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto levou 
a água ao seu moinho. A Supera fica com o 
direito de construir nos terrenos do clube 
uma academia de fitness, três piscinas 
cobertas, duas piscinas ao ar livre, uma 
ampla área de balneários e um parque 
de estacionamento subterrâneo. Mas por 
outro lado, “compromete-se a requalificar 
os atuais dois pavilhões e a construir o ter-
ceiro” para o Académico, deslinda Pedro 
Sarmento, talvez com o mesmo sorriso de 
quem, dois anos depois daquele desaire 
de 1972, chegou a campeão regional de 
hóquei em patins.
O projeto já tem pip (pedido de informa-
ção prévia) aprovado pela Câmara e está 
orçado em cerca de 16 milhões de euros. 
O contrato de cedência é de 40 anos e no 
final desse período as instalações regres-
sam à posse do Académico.
Para chegar a este acordo, a intervenção 
do Município foi “providencial”, enquadra 
o presidente do afc. O Palacete do Lima, 
sede do clube há mais de 90 anos, é pro-
priedade municipal. Desde 2014, o vínculo 
tinha sido facilitado com a cedência do 
imóvel, mas para a dimensão deste inves-
timento, aquela solução já não servia. Co-
nhecidas as intenções do clube, a Câmara 
do Porto avançou para a constituição do 
direito real de superfície sobre o edifício 
por 50 anos, "estando assim constituídas 
as garantias necessárias para que este 
possa obter financiamento e avançar com 
as obras estruturais", avança a vereadora 
da Juventude e Desporto, Catarina Araújo, 
para quem este apoio faz todo o sentido. 
“O que o Académico se propõe fazer é uma 
intervenção profunda, construindo um 
complexo desportivo que vai dotar a cidade 
de uma infraestrutura desportiva renova-
da e reforçada, com novas valências. Desta 

forma, acreditamos que o clube vai passar 
a ter condições que podem, efetivamente, 
levar ao seu rejuvenescimento”.
O primeiro pip até tinha sido recusado, 
porque apresentava uma elevada densi-
dade de construção para uma reduzida 
área de implantação, na parte dos terrenos 
do Académico (parcela virada para a Rua 
do Lima). Mas foi a própria autarquia que 
“abriu as portas para algo maior”, ao pro-
por a reformulação do projeto, cedendo a 
sua parcela de terreno, onde se localizam 
os pavilhões, esclarece Pedro Sarmento. 
O estudo geológico-geotécnico – que per-
mitirá, entre outros aspetos, conhecer e 
quantificar as características do terreno
que podem afetar a viabilidade, o projeto
e a obra – já iniciou. O objetivo é antecipar 
possíveis problemas associados à emprei-
tada propriamente dita, permitindo a cor-
reta planificação e otimização de custos 
nesta fase final de execução do projeto.

P R E S T Í G I O  N O  F E M I N I N O

Uma sala pejada de troféus e palmarés 
evidencia vitórias acumuladas ao longo de 
mais de um século de vida. A nível nacio-
nal, o afc é o clube com o maior número de 
atletas de competição feminina. Tem equi-
pas em todos os escalões, quer no andebol 
quer no basquetebol e, não raras vezes, 
ficam à frente do fc Porto e do Benfica no 
campeonato. A estas duas modalidades, 
soma-se o hóquei em patins. Já no tocan-
te às modalidades individuais, pratica-se 
bilhar, campismo/montanhismo, patins em 
linha, judo e ginástica. Atualmente, há 40 
equipas em competição, 800 atletas e um 
recorde de 2.500 sócios. 
“A cidade tem muito carinho pelo Acadé-
mico, mas não tem noção do que fazemos. 
Pensa que é um clube velhinho, quando na 
verdade é uma grande escola de formação 
e está a construir um futuro fantástico”, 
orgulha-se Pedro Sarmento.
Com os planos de rejuvenescimento em 
curso, espera que essa ideia caia por ter-
ra. “Gostava que o Académico fosse visto 
como o baluarte do clube desportivo social: 
um local onde as pessoas praticam despor-
to, mas fundamentalmente um espaço de 
cidadania”, remata o dirigente. •

N O T Í C I A S  D O  P O R T O
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Bom Sucesso entre os livros Empreende Jovem 
As escolas secundárias e profissionais do 
Porto começaram a receber “Empreende 
Jovem”, um programa de formação e edu-
cação para o empreendedorismo.
O projeto, promovido pela Fundação da 
Juventude em parceria com a Câmara do 
Porto, tem como objetivo ajudar jovens 
estudantes do ensino secundário e do 
profissional a desenvolver competências 
empreendedoras, assim como o desenvol-
vimento do espírito de iniciativa.
Para tal, foram lançados os Roteiros do 
Empreendedorismo – Move Your Way 
@ Porto que, no total, compreendem a 
realização de 45 sessões de capacitação 
presenciais em escolas da cidade durante 
os meses de outubro e novembro.
A Escola de Comércio do Porto, a Escola 
Secundária Clara de Resende, a Escola 
Profissional Raúl Dória e a Escola Se-
cundária Rodrigues de Freitas foram as 
primeiras a aderir ao projeto. •

Ano escolar  
em números

Dos cerca de 8.000 alunos a frequentar as 
escolas da rede pública do Município do 
Porto, a grande maioria – 6.113 crianças – 
pertencem ao 1.º ciclo, ao passo que 1.805 
estão inscritas em jardins de infância.
A este nível da educação pré-escolar, des-
tinada a crianças a partir dos 3 anos e até 
à integração no ensino básico, estão ativas 
83 turmas nas 43 escolas com a valência 
de jardim de infância. Já no 1.º ciclo, con-
tabilizam-se 289 turmas curriculares nos 
48 estabelecimentos de ensino distribuídos 
por 15 Agrupamentos de Escola e pelo 
Conservatório de Música do Porto. •

A requalificação da Escola Básica do Bom 
Sucesso está concluída e correspondeu 
a um investimento global de cerca de 1,5 
milhões de euros. Alunos, professores e 
pessoal não docente já conhecem bem 
os cantos da nova casa.
O processo foi muito participado por toda 
a comunidade escolar, “do agrupamento 
de escolas aos docentes, encarregados 
de educação e União de Freguesias”, co-
menta o vereador da Educação, Fernando 
Paulo, para quem este diálogo “não foi 
tempo perdido” e resultou “em soluções 
alternativas interessantes” que foram 
acomodadas no projeto.
Na eb do Bom Sucesso, fez-se a reabilita-
ção geral dos espaços do interior e exte-
rior da escola, demoliu-se o antigo espaço 
do jardim de infância, que funcionava 
num pré-fabricado, e no mesmo local 
construiu-se um edifício de um andar.
A intervenção contemplou ainda a re-
modelação geral do recreio, com a ins-
talação de campos de jogos, equipamen-
tos infantis e zona de lazer, bem como 

a reconfiguração/ampliação de vários 
espaços funcionais, incluindo uma sala 
de ensino especial. 
O projeto, apresentado em março de 
2018 à comunidade educativa, está agora 
materializado numa nova cantina, com 
capacidade para fornecer 330 refeições 
em dois turnos, num segundo bloco com 
sala polivalente e portaria, em espaços 
de recreio coberto e ginásio, numa bi-
blioteca e na melhoria da relação entre 
os vários edifícios.
O investimento municipal “rondou um 
milhão de euros, a que acresceu mais meio 
milhar”, de modo a adaptar a Escola Pro-
fissional do Infante D. Henrique para o 
acolhimento provisório de toda a comu-
nidade da eb do Bom Sucesso, durante o 
ano letivo anterior. 
Na requalificada escola estão em funciona-
mento 12 turmas do ensino básico e 4 salas 
de jardim de infância, para os 358 alunos 
que a frequentam. A eb do Bom Sucesso 
dispõe ainda de um atl e de aec – Ativi-
dades de Enriquecimento Curricular. •

Mais rede wi-fi
A Associação Porto Digital vai expandir a 
rede pública wi-fi do Porto, utilizada maio-
ritariamente em ruas e praças para aceder 
a informação sobre a cidade, estando no 
topo das preferências dos utilizadores a 
busca de novidades sobre eventos cultu-
rais, trânsito e mobilidade.
Os dados constam de um estudo realizado 
pela Associação junto de mais de 83 mil 
utilizadores, que teve por objetivo avaliar 
como, porquê e quem recorre à rede wi-fi, 

de modo a fornecer informação que per-
mitirá ao Município melhorar e expandir 
este serviço. De acordo com o estudo, a 
grande maioria dos utilizadores referiu 
que estava a utilizar a rede pela primeira 
vez, o que demonstra a importância desta 
oferta para residentes e visitantes. Por ou-
tro lado, o número de utilizadores que a 
usa regularmente também é relevante: 
cerca de 20% dos inquiridos admitiu que 
a utiliza para trabalhar e estudar.
O estudo aponta ainda que as ruas e praças 
são os locais mais procurados para aceder 
à rede pública wi-fi, que se destaca entre 
60% dos utilizadores pela velocidade. •

Bilhete 2 em 1
Sea Life e Pavilhão da Água uniram-se a 
pensar nos alunos e criaram um bilhete 
em conjunto para a comunidade escolar da 
cidade do Porto, que tem por lema “Do Rio 
ao mar, conhecimento a dobrar”.
A decisão teve em conta o papel importante 
que as duas instituições desempenham na 
sensibilização para os temas relacionados 
com o meio ambiente e contribuem para 
um melhor conhecimento sobre os rios, 
os mares e as criaturas que neles habitam. 
O bilhete conjunto tem o preço de 7,30 euros 
para os alunos do pré-escolar e de 9,50 eu-
ros para os do 1.º ciclo do ensino básico. •

Concurso para  
o terceiro setor 

A iniciativa “Pontes para o Futuro” quer 
encontrar as propostas mais inovadoras 
para dar resposta, com novas soluções, 
a problemas sociais da cidade do Porto. 
O período de candidaturas abre a 4 de 
novembro, mas o regulamento já está dis-
ponível em www.cm-porto.pt.
O concurso pretende estimular a criativi-
dade e o empreendedorismo na busca de 
novos modelos de investimento social. É 
também objetivo promover a articulação 
entre organizações sociais, cidadãos, enti-
dades públicas e privadas, de modo a que 
as respostas encontradas possam aportar 
mais valor aos problemas identificados.
As organizações do terceiro setor podem 
candidatar-se de 4 a 13 de novembro e 
os empreendedores sociais de 6 a 10 de 
janeiro de 2020. A divulgação da lista das 
propostas selecionadas é feita a 3 de fe-
vereiro de 2020. À candidatura vencedo-
ra será atribuído um prémio no valor de 
2.000 euros (dois mil euros). •

Trabalho (D) 
Eficiência

A integração de profissionais com de-
ficiência no mercado de trabalho conta 
com um novo “braço forte”: o projeto (D) 
de Eficiência. Valorizar e promover as 
competências de empregabilidade das 
pessoas com deficiência e incapacidade, 
estimulando a criação de condições mais 
favoráveis à sua integração, são os prin-
cipais objetivos. Desenvolvida com uma 
dupla vertente, que engloba candidatos a 
emprego e organizações empregadoras, 
a iniciativa contempla diferentes ações, 
de caráter mensal, que culminam numa 
atividade em dezembro.
A próxima acontece a 6 de novembro, sob 
a chancela d de diferença. Enquadrada 
na rh Talks, atividade promovida com 
regularidade pela Cidade das Profissões, 
o tema central do encontro será a inclu-
são e a diversidade nas empresas. Várias 
organizações com a marca Entidade Em-
pregadora Inclusiva irão partilhar as suas 
experiências de integração e de desen-
volvimento de carreiras de pessoas com 
deficiência e/ou incapacidade. Lançado 
pelo Município do Porto, o projeto (D) de 
Eficiência é promovido em parceria com o 
Instituto do Emprego e Formação Profis-
sional (iefp), Associação Empresarial de 
Portugal, Associação do Porto de Paralisia 
Cerebral (appc) e Associação Salvador. •

N O T Í C I A S  D O  P O R T O
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O  P O R T O  C R E S C E U

O centro sempre  
foi de marésO Porto cresceu

Manuel Andrade tem 71 anos, os mesmos 
que o ligam umbilicalmente ao Centro His-
tórico, onde nasceu e sempre viveu. Guar-
da boas memórias do passado, mas não é 
saudosista. Cidadão interventivo, faz parte 
de associações recreativas e esteve ligado 
a movimentos associativos em defesa dos 
moradores, contudo recusa-se a alinhar na 
tese de que o turismo está a descaracte-
rizar a cidade e a afastar habitantes. Se 
há 15 anos o centro do Porto era vetusto 
e vazio de moradores, hoje não tem medo 
de agarrar as oportunidades mantendo o 
seu caráter invicto, acredita. Artesão de 
miniaturas de barcos, caravelas, navios ou 
de qualquer embarcação que o desafiem a 
produzir, é no n.º7 da Rua do Outeirinho 
que dá corpo à sua arte, e foi ali, na sua 
oficina, que falou da sua história e da his-
tória de um centro que continuará a sê-lo, 
porque independentemente das marés vai 
sempre bolinar.

De toda a obra aqui à vista, qual o barco 
que lhe deu mais gozo construir?
Não está aqui. É um Titanic (mostra foto). 
Foi para o Gerês. Normalmente, não gosto 
de os vender, mas depois as pessoas pe-
dem-me muito e acabo por ceder.

Mas porquê? 
Fazer um barco destes, mais elaborado, 
é um problema. Demoro à volta de três 
meses a construí-lo de raiz. Dependendo 
do tipo de embarcação, quer sejam na-
vios, caravelas ou até porta-contentores, 
preciso de me documentar muito bem, 
estudar a literatura naval, investigar as 
medidas reais para as adaptar à micro 
escala. Quero guardá-los para fazer uma 
exposição permanente ligada à faina do rio 
Douro, que inclua o vasto espólio de livros 
que tenho sobre o assunto. É o meu sonho.

Quem são os seus clientes?
Como este trabalho é realizado no âmbi-
to da Associação Cultural de Artesanato 
Tradicional do Centro Histórico do Porto 
o objetivo não é o lucro. Essencialmente, 
fornecemos barcos ra belos para as casas 
de artesanato, que, por conseguinte, os 
vendem aos turistas. 

Em média, quantos produz por mês?
Bastantes, cerca de dez por semana. Para 
os turistas vendem-se melhor os mais pe-
quenos, que têm a particularidade de ser 
desmontáveis e de não ocupar quase es-
paço nenhum na mala.

Há quanto tempo tem porta aberta?
Na Rua do Outeirinho, há cerca de um ano. 

“
”

Pelo segundo ano consecutivo, o Porto ganhou residentes.  
Após a perda de 100.000 habitantes nos últimos 40 anos, a cidade inverte 

uma tendência histórica e consolida o seu crescimento demográfico. 

A população residente no Porto 
não crescia desde o início dos 
anos 80 do século passado 
e foi preciso esperar quatro 
décadas para este negro pa-

norama mudar. Segundo os dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística (ine), em 2017 
a cidade tinha 214.353 habitantes, número 
ligeiramente superior em relação a 2016.
Este ano, a expectativa era grande. Seria 
o Porto capaz de aguentar a trajetória 
ascendente e garantir a subida sustentada 
de residentes? Ao contrário do que erra-
damente tem sido noticiado, os números 
não mentem. Em 2018, o ine regista 214.936 
moradores na cidade, mais 583 do que em 
2017, concluindo-se que este “salto” foi 
significativamente maior do que o anterior.
Sem associação direta, mas digno de 
registo, o Porto foi o município da Área 
Metropolitana do Porto onde a taxa de 
desemprego diminuiu mais nos últimos 
anos. Entre 2016 e 2018, desceu 5% (de 
15,1% baixou para os 10,1%).
Os dados contrariam em absoluto a ideia 
de que a cidade do Porto está a perder ha-
bitantes e que a dinâmica social, económi-
ca e turística afasta moradores. Mostram, 
bem pelo contrário, que foi antes dessa 
dinâmica ter sido criada que a cidade per-
deu residentes a um nível acentuado e 
que essa realidade desastrosa está agora 
a ser invertida.

O  P O R T O  Q U E  É R A M O S  O N T E M

Finais dos anos 70, inícios da década de 
80. A promessa de uma nova vida na pe-
riferia, onde as casas a estrear sorriam a 
um preço simpático às famílias da classe 
média, era um convite tentador a pros-
perar em solo que, não sendo do Porto, 
o circundava. Neste êxodo voluntário, o 
Estado Central teve a sua quota-parte de 
responsabilidade, pois ao longo de suces-
sivos governos incentivou à compra de 
casa própria, estimando-se que o preço 
que todos os portugueses pagaram pelas 
linhas de crédito com juros bonificados 
terá atingido a cifra dos 7 mil milhões de 

euros. Ao invés, desinvestiu-se em políticas 
públicas de habitação. 
Nas duas últimas décadas do século xx, o 
setor terciário apoderou-se do centro da 
cidade. Era o apogeu do white collar-worker 
(expressão anglo saxónica para designar 
o trabalhador de “colarinho branco”), que 
trabalhava nos escritórios da Baixa e se 
distinguia nas ruas e praças com o seu 
fato imaculado e mala na mão.
Se, por um lado, esta nova promessa de 
progresso fervilhava, por outro, convivia 
harmoniosamente com a decadência do 
edificado urbano. Essa imagem négligée 
“vendia” o Porto industrial e – diga-se – 
não destoava da tendência das grandes 
metrópoles mundiais. A radiografia poder-
-se-ia aprofundar ainda mais, mas basta 
recordar o nome sui generis da banda "Tra-
balhadores do Comércio", que transpirava 
essa nova conceção de cidade, qual “Trips 
à Moda do Porto”.

O  E M B R I Ã O  D O  N O S S O  “ A G O R A ”

No final da primeira década do século xxi, 
ainda a viver uma crise financeira que 
assolou o mundo e que teve fortes conse-
quências num país impreparado para a 
defrontar, a cidade Invicta foi, paulatina-
mente, recolhendo os estilhaços e, com o 
seu espírito empreendedor, extensivo a 
toda a Região Norte, deu o tiro de partida 
para um novo ciclo na economia da cidade, 
voltado para a reabilitação urbana.
Em 2013, esse esforço já despontava, mas 
a jornada antevia-se longa. A manchete 
do jn de 1 de junho desse ano dizia: “1/3 
do coração do Porto está em ruínas”. O 
mesmo jornal divulgava ainda que o Centro 
Histórico tinha menos 214 lojas e que 70% 
dos prédios existentes estariam em mau 
estado e a precisar de obras.
Nos anos seguintes, a cadeia de aconte-
cimentos – investimento na reabilitação 
urbana, no turismo e em novos negócios 
– tornou-se de tal forma contagiante que, 
aliada à investida municipal na Cultura, 
Economia e Coesão Social, a atração pelo 
Porto foi ganhando escala.

O  P O R T O  Q U E  S O M O S  H O J E

A dinâmica social, cultural e económica 
da cidade atrai hoje a instalação de em-
presas internacionais, que também aqui 
encontram um grande capital de talento. 
Grandes operadoras do setor financeiro 
como a Natixis e a Euronext, a multina-
cional de energia eólica Vestas, a gigante 
da indústria automóvel bmw, empresas de 
referência no setor das tic como a Criti-
cal Software e a Critical TechWorks, os 
“unicórnios” made in Portugal – Farfetch 
e Talkdesk, ou ainda a Devexperts ou Hos-
telWorld, entre tantas outras, escolheram 
o Porto e não se arrependem, estão a con-
tratar mais e, nalguns casos, a expandir-se 
dentro da cidade.
Quando chegaram, receberam o apoio 
da InvestPorto, gabinete municipal de 
atração de investimento criado em 2015. 
Atualmente, uma parte significativa dos 
projetos apoiados (62%) são provenientes 
da França, Reino Unido, Alemanha e dos 
eua, os mercados-líderes entre os 31 países 
com negócios no Porto.
Neste Porto atrativo, o setor do turismo é 
hoje um dos mais importantes motores da 
economia local, responsável por milhares 
de empregos não qualificados. Faça-se 
justiça. De acordo com um estudo da Uni-
versidade Católica do Porto, a oferta de 
nova habitação para fins residenciais tem 
acompanhado, nos últimos anos, a criação 
de Alojamento Local (al). Por outro lado, 
a inflação do preço das casas deve-se, fun-
damentalmente, à escassez de oferta e à 
reabilitação urbana que, sendo benéfica, 
tem um custo elevado e, por conseguinte, 
valoriza o preço dos imóveis.
Toda esta prosperidade foi despertan-
do nuns o desejo do regresso à cidade e 
noutros a vontade de nela morar. Esta 
convergência de interesses poder-se-á 
dizer que é demasiada para os mesmos 
42 km2 de território. Ainda assim, com 
políticas de habitação públicas pioneiras 
para a classe média, associadas a uma 
economia atrativa, foi possível promover 
o crescimento da população no Porto. •
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Viemos da Rua do Comércio do Porto, 
onde já estava há dez anos. Não fomos 
pressionados a sair, mas o espaço era pe-
queno e, este cedido pela Câmara, tem 
outras condições.

De onde veio esta paixão pelos barcos?
O meu avô paterno era fogueiro [profis-
sional que se encarregava de alimentar 
as fornalhas das caldeiras nos barcos e 
navios a vapor]. Já o avô do lado materno 
era tasqueiro, trabalhava ao lado da Ca-
pela da Nossa Senhora do Ó, onde muitos 
tripulantes dos barcos rabelos eram seus 
clientes. E o meu pai andou 40 anos no 
mar a conduzir uma traineira. Juntando 
isto, tive também a felicidade de nascer 
em casa, virado para o rio. Em criança 
desenhava barcos, era o que via. Sempre 
tive notas muito altas a desenho e a traba-
lhos manuais; era a minha paixão. Mesmo 
enquanto estive a cumprir serviço militar 
na Guiné, pegava na navalha e fazia uns 
barquitos para me entreter.

Nunca encarou esta arte como fonte de 
rendimento principal?
Não, porque trabalhava por conta própria, 
era técnico de máquinas eletrónicas. Mas 
como tinha muitas horas livres, conseguia 
aproveitar para fazer aquilo de que verda-
deiramente gosto.

Tornou-se num hobbie muito sério?
Sim, passou a ser uma bola de neve: hoje 
faço um, amanhã faço outro… Depois, nos 
últimos 30 anos, adquiri muitos livros so-
bre arte naval em alfarrabistas, além de 
imensas plantas de navios.

Há interesse nas novas gerações em dar 
continuidade a esta tradição?
Sim, já tive professores da Escola do Cerco 
do Porto a trazer alunos para verem como 
se faz e já fui até à Escola Básica de Carlos 
Alberto. No meio de 20 crianças, há sem-
pre duas ou três que ficam fascinadas e 
até podem querer aprender.

Recebe muitos turistas?
Sim, alguns até bastante entendidos nis-
to. Lembro-me de um episódio, na Rua 
do Comércio do Porto, onde recebi um 
casal francês que me ajudou a descobrir 
as medidas de um porta-contentores, que 
tinha encomendado. Estava a dar-me uma 
grande dor de cabeça, porque nem nos 

livros nem na Internet encontrava as res-
postas que procurava. Por coincidência, 
o senhor foi durante anos tripulante des-
sa embarcação!

Sempre viveu no Centro Histórico?
Nasci no Muro dos Bacalhoeiros que é aqui 
ao lado. Nunca saí daqui.

Como era antigamente?
Antes do 25 de Abril o Centro Histórico 
era muito pobre, como quase todo o país. 
Na Ribeira, na Rua da Fonte Taurina e 
na Rua da Reboleira havia prédios intei-
ros sobrelotados. Não havia condições de 
habitabilidade e de salubridade. Depois da 
Revolução, muitas famílias foram viver 
para os bairros sociais. Desta zona, a maior 
parte para o Bairro do Aleixo. 

Os problemas esvaneceram?
Não, continuou muita gente aqui a morar, 
pagando alugueres muito altos, já àquela 
época, por espaços pequenos, sem as mí-
nimas condições. Era comum mais de 20 
pessoas partilharem uma casa de banho. 

Como se tentou resolver?
Criou-se o processo saal – Serviço Am-
bulatório de Apoio Local, com o qual co-
laborei desde a primeira hora. Criámos 
uma Comissão de Moradores, que mais 
tarde passou a Associação. Fomos nós que 
andámos de porta em porta a ver quem 
eram os agregados, a fazer o mapeamen-
to. Após a extinção do saal trabalhámos 
bastante com o cruarb – Comissariado 
para a Renovação Urbana da Área de  
Ribeira/Barredo.

A que conclusões chegaram?
Havia muita necessidade de reabilitação, 
isto já nos anos 80. Elaborávamos relató-
rios para o cruarb e indicávamos quem 
eram as pessoas mais necessitadas, sem 
posses para realizar obras. Se havia um 
imóvel degradado, o Comissariado – atra-
vés do tribunal ou acordando uma indemi-
nização com o senhorio – detinha a posse 
administrativa do prédio, retirava de lá as 
pessoas, reconstruía, para depois as voltar 
a realojar no mesmo sítio.

Acha que o cruarb faz falta? 
Francamente, agora não. A Câmara está a 
assumir – e muito bem – esse papel atra-
vés do exercício do direito de preferência.  

O Presidente tem dado corpo a isso e acho 
que deve continuar a criar condições para 
que a classe média venha morar para o 
Centro Histórico. São as famílias da classe 
média que têm poder de compra.

O turismo está a afastar os moradores?
Não faço essa avaliação, o turismo é bem-
-vindo. O Dr. Rui Moreira sabe bem o que 
se passou lá fora e está atento. A Câmara 
está a fazer obras, a recuperar edifícios 
para gente de cá, não para estrangeiros. 
Mas também é preciso dizer que se não 
fosse o turismo, muita gente não tinha em-
prego. Se hoje as pessoas têm outro nível 
de vida, foi graças a este setor, que criou 
milhares de postos de trabalho. Conheço 
muita gente a trabalhar em restaurantes, 
lavandarias, hotéis, etc.

Mas vê nova gente chegar?
Sempre passou gente na oficina a pedir-me 
informações sobre apartamentos para alu-
gar. Ainda há uns tempos, recebi um casal 
na casa dos 30 anos, a dizer que queria 
muito viver no Centro Histórico. Como 
conheço muitos proprietários da zona, 
rapidamente partilhei com uma senhora 
que sabia que estava à procura de novos 
inquilinos. Entretanto, já estão cá a morar. 
Como este, outros exemplos.

Em 2004, o Comércio do Porto noticiava: 
“Ribeira do Porto vazia de moradores já 
não é mais do que ‘sala de visitas’.”
É verdade, saíram milhares de pessoas. 
Faço parte da direção do Grupo Desportivo 
Infante Dom Henrique e sei do que falo. 
Vi muita rapaziada a casar-se e a comprar 
casa noutros lados. Mas aos fins de semana 
estão sempre cá!

Existe gentrificação? 
Existe como um processo natural, que 
parte de nós próprios. Tenho dois filhos e 
também foram viver para fora do Centro 
Histórico há muitos anos. Porquê? Naquela 

altura não faltava dinheiro aos bancos, 
até incentivavam ao crédito. Além disso, 
as casas eram mais baratas na periferia 
e os jovens começaram a fazer contas: 
renda por ‘renda dou por uma futura casa 
minha’. Não foi só no Porto, o fenómeno 
aconteceu também em Lisboa e noutros 
centros urbanos. 

Como lida com isso?
‘Mudam-se os tempos, mudam-se as von-
tades’, já dizia Camões. Não podemos 
sempre viver agarrados ao passado. As 
cidades têm de se desenvolver. Acho que 
quanto mais o Porto evoluir, melhor para 
os seus habitantes, mas infelizmente ainda 
há muita resistência.

O Centro Histórico está na moda?
Sim, mas temos de perceber que o Porto 
não é só o Centro Histórico; não cabe aqui 
toda a gente. Acredito muito no futuro de 
Campanhã. A zona oriental está a evo-
luir e daqui a alguns anos vai ser muito 
apetecível. As pessoas vão ‘esquecer-se’ 
do centro e voltar-se para lá, não tenho 
dúvidas. Em termos de acessibilidades é 
muito central: em cinco minutos estamos 
na Baixa, de comboio, metro ou autocarro. 
Com a obra do Terminal Intermodal vai 
ficar ainda melhor, estou confiante.

O que gostaria que fosse diferente? 
Tal como o historiador Dr. Hélder Pacheco, 
digo que o turismo é sempre bem-vindo, 
mas entendo que se devem criar algumas 
regras. Se governasse, continuava a exer-
cer o direito de preferência para salva-
guardar os moradores que já cá vivem há 
muitos anos e mantinha a suspensão de 
novos al em zonas do Centro Histórico. 

Como imagina o Porto daqui a dez anos?
Tenho muita esperança no futuro da ci-
dade pelo que vejo no presente. Acho que 
continuará a evoluir, mas também não vai 
ser como ao ritmo de agora. •

A zona oriental da cidade 
está a evoluir e daqui a alguns 
anos vai ser muito apetecível.

M A N U E L  A N D R A D E  •  E N T R E V I S T A
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Vou ali a Paris  
e já volto

A “Rapariguinha do Shopping” mudou-se nos últimos anos para as ruas da Baixa, que regressaram aos seus melhores tempos. Onde antes havia 
lojas vazias, hoje há clientes e vida nova. No centro florescem marcas internacionais, paredes-meias com os mais típicos estabelecimentos.  

Mas a personagem da música de Rui Veloso tem hoje uma alternativa para passear bem vestida e petulante: os Champs Élysées estão aqui ao lado.  
É ir e vir no mesmo dia, ao ritmo do disco dos Bee Gees.

São seis da manhã e o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro serve de 
primeiro balcão à “Rapariguinha” 
para chegar ao glamour da Avenue 

Montaigne, da Rue de Rivoli ou dos Champs 
Élysées. Várias companhias de baixo custo 
ligam o Porto a Paris, às primeiras horas do 
dia. Por Orly ou por Beauvais, dependendo 
da escolha, é possível ainda tomar o pe-
queno-almoço junto ao Louvre ou olhando 
o Arco do Triunfo, numa das esplanadas 
soalheiras da cidade-luz.
Por muito que mostre o seu enfado por 
não haver primeira classe, a ideia de poder 
fazer compras em Paris, sem que o preço 

tenha, em casa, de confessar que aquela 
prenda que vai oferecer dentro de dias à 
avozinha que gosta de Dior vem cheia da 
mais pura luz de Paris.
E em dez horas há muito a fazer em Paris. 
Talvez não seja o melhor dia para enfren-
tar filas e ir ao Louvre, claro, ou mesmo 
para cometer a quase inutilidade de subir 
à Torre Eiffel de onde, além do mais, não 
se vê a Torre Eiffel. Mas pode pensar na 
alternativa de Montparnasse e, da mesma 
altura, não deixar nada por ver em Paris, 
de cima para baixo.
E pode ver como decorrem as obras da 
catedral de Notre-Dame, atravessar o Sena 
numa das muitas pontes ou, melhor ainda, 
comer um croque monsieur (o antepassado 
da nossa francesinha) nas imediações do 
Sacré-Coeur, onde Montmartre não deixa-
rá regressar sem compras e embebedada 
pela profusão de pintores e pinturas.
Tudo isto em Paris, tudo isto à distância 
de um “eu já venho”. Tudo isto cantado 
pela “Rapariguinha do Shopping”, agora 
altos voos, espampanante e a mascar chi-
clete, no vigor da juventude. You should be 
dancing, you should be dancing. •

A T É  A O  M É D I O  O R I E N T E

A companhia de bandeira Emirates ga-
rante, desde o passado mês de julho, 
quatro ligações semanais Porto-Dubai. 
Trata-se do primeiro voo que liga direta-
mente a Região Norte de Portugal e a Ga-
liza ao Médio Oriente, assegurado pelo 
campeão dos céus Boeing 777-300ER, 
que dispõe de oito suites privadas, 42 
lugares em classe executiva e 310 em 
classe económica, além de uma capaci-
dade de 18 toneladas de carga. Por esses 
motivos, o voo é também apontado como 
uma oportunidade nos negócios, até por-
que a Emirates disponibiliza ligações a 
partir do Dubai para vários destinos em 
África, Ásia e Austrália.

do transporte seja um entrave, é algo que 
quando Rui Veloso cantou a letra escrita 
por Carlos Tê não estava sequer nos planos 
da ficção científica. Mas é hoje possível 
passar dez horas nas ruas de Paris, sem 
ter que marcar hotel, sem ter, sequer, que 
dizer à mãe ou ao namorado onde foi, ga-
rantindo que à meia-noite estará tranqui-
lamente no seu sofá no Porto.
Do aeroporto de Orly, para onde voa, por 
exemplo, a Transavia logo de manhã, ao 
centro de Paris, são cerca de 30 minutos 
de comboio, depois de um voo que, mes-
mo perdendo uma hora no fuso horário, 
nos coloca bem cedo na cidade que mais 

estrangeiros recebe por dia em todo o 
mundo. Os preços são dos mais baratos 
que pode encontrar no cardápio de voos 
diretos a partir do Porto e a ida-e-volta 
chega a situar-se nos 12 ou 15 euros.
O regresso mais tardio é a partir de Beau-
vais, no voo da Ryanair, cerca das 22 horas, 
o que lhe permite sair de Paris pelas 20 
horas, através de um autocarro que pode 
apanhar em Porte Maillot, não muito longe 
da Place de l’Étoile, que bem podemos con-
siderar como sendo o umbigo do mundo.
Contando com o transporte de e para os 
aeroportos, pode ir e vir no mesmo dia, 
sem gastar mais do que 50 euros e sem que 
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Investir e receber  
o dobro

Nos últimos meses, o Porto apresentou-se 
nos dois maiores eventos de imobiliário da 
Europa: a Expo Real (Munique, Alemanha) 
e o mipim (Cannes, França). Mostrar o 
potencial da cidade e torná-la reconhe-
cida pelas oportunidades que cria para 
a atração de investimento externo são os 
principais objetivos destas iniciativas de 
internacionalização. Os trunfos, esses, 
indiscutíveis: ambiente de negócios favo-
rável, talento de elevado calibre, condições 
competitivas, inovação e qualidade de vida.
O reverso da medalha nesta aposta mu-
nicipal está à vista. O pib do Porto e da 
Região Norte cresceu a uma taxa média 
anual de mais de 4%, entre 2014 e 2017, e 
o investimento direto estrangeiro (ide) 
alcançou um crescimento anual na ordem 
dos 11,4%, no período de 2013 a 2018, con-
tribuindo para a criação de emprego. E, no 
ano passado, o Porto e a Região geraram 
39% das exportações portuguesas. As con-
clusões versam no estudo encomendado 
pelo Município do Porto à ey. •

O céu da Invicta  
é o mais cobiçado

A United Airlines volta a ligar o Porto a 
Nova Iorque a partir de 28 de março de 
2020, um mês mais cedo do que na atual 
temporada. Já a companhia de bandeira 
portuguesa tap inaugurou em setembro 
a rota diária Porto-Munique e reforçou os 
voos para Lyon e Bruxelas. Por seu turno, 
a Ryanair estreou a ligação a Toulouse e 
apresenta agora mais opções de viagem a 
partir do Aeroporto Francisco Sá Carnei-
ro: os novos destinos são Alicante, Málaga, 
Birmingham, Bremen, Budapeste, Brive e 
Veneza (Treviso).
A partir de 14 dezembro, a easyJet passa 
a ter dois voos semanais para Montpellier, 
sendo este o quarto reforço em apenas um 
ano, depois de Málaga, Nice e Bordéus. 
A 18 de dezembro, a húngara Wizz Air 
vai entrar no já disputado corredor aéreo 
entre o Porto e Viena de Áustria, com duas 
ligações por semana, ao passo que a Lau-
damotion anunciou que vai incluir nas suas 
operações a cidade alemã de Estugarda. 
Começa a operar a 31 de março de 2020. •

Por esse mundo fora

Turismo 
conselheiro

O Porto vai ter um Conselho Municipal de 
Turismo. O regulamento da futura estrutu-
ra está a ser elaborado, de modo a garantir 
“a participação de todos os agentes dos 
vários quadrantes da cidade, diretamente 
ou complementarmente associados ao 
turismo”, diz o vereador da Economia, 
Turismo e Comércio, Ricardo Valente.
Esta plataforma de diálogo nasce para 
“coadjuvar o poder político na tomada 
de decisões” e, numa ótica de equilíbrio e 
harmonização, para apoiar medidas que 
promovam uma maior qualidade de vida 
na cidade. Entre as principais funções 
deste órgão consultivo municipal, enqua-
dra-se a análise de indicadores, emissão 
de pareceres, estudos não vinculativos e 
publicação de informação que auxilie a 
adoção de estratégias políticas concerta-
das e sustentáveis. Após a publicitação 
da proposta de regulamento no site do 
Município do Porto (www.cm-porto.pt), 
fixa-se um prazo de 15 dias úteis para a 
apresentação de contributos. •

Tem cinco anos de idade, mas muito mais 
do que uma mão cheia de sucessos. A marca 
“Porto.” foi criada em 2014 pelo Município 
do Porto e, desde então, soma prémios in-
ternacionais, sendo hoje um verdadeiro 
case study (caso de estudo) em Portugal 
e no mundo, assim como os projetos de 
identidade gráfica que dela derivam.
Mitigando o peso da instituição e a for-
malidade – principal premissa do briefing 
que a Câmara do Porto passou ao designer 
Eduardo Aires, autor da marca – elegeu a 
cor azul para se apresentar e comunica uma 
mensagem simples, permitindo a apropria-
ção transversal de toda a cidade, dando 
voz a instituições, aos lugares e às pessoas.
A estratégia, delineada pelo antigo adjunto 
do presidente da Câmara, Nuno Noguei-
ra Santos, hoje chefe de gabinete de Rui 
Moreira, resultou. Só no primeiro ano, 
em 2014, a marca “Porto.” foi duplamen-
te premiada em Istambul, nos European 
Design Awards, com a obtenção do ouro 
na categoria “Branding” e o distintivo de 
“melhor trabalho gráfico da Europa”. De 
Londres, trouxe o famoso lápis dos d&ad 
Awards, na categoria de implementa-
ção da marca (prata). Em Nova Iorque, 
os Graphis – ou “os óscares do design” 
– renderam-se à identidade gráfica do 
Porto atribuindo-lhe os “Silver Graphics 
Award”, na categoria “Print Branding”. 
A fechar um ano pleno de vitórias, trouxe 
para casa a distinção de melhor marca do 
mercado ibero-americano 2014, atribuído 
pelos Prémios Brandmedia.

A dar cartas  
na sétima arte

O filme sobre a cidade realizado por 
Leonor Teles a convite da Câmara do Porto 
continua a fazer carreira internacional e foi 
anunciado como um dos cinco nomeados 
para o título de “melhor curta-metragem 
europeia” nos European Film Awards.
“Cães que ladram aos pássaros”, nascido 
a partir do programa municipal Cultura 
em Expansão, conquistou o júri do Festi-
val Internacional de Cinema de Veneza e 
supera assim mais um patamar a caminho 
da excelência que a Academia Europeia de 
Cinema reconhece anualmente, resultado 
do crivo de 3.500 profissionais do setor.
A melhor curta-metragem europeia será 
anunciada a 7 de dezembro, na cerimónia 
do European Film Awards que se reali-
za em Berlim (Alemanha). Esta não é a 
primeira vez que o Município brilha no 
ecrã da sétima arte. Depois da produção 
própria “Porto” ter chegado ao Festival de 
Cinema de San Sebastián, no ano passado 
o filme “Russa” entusiasmou o Festival 
Internacional de Cinema de Berlim. •

Pelo meio, a Câmara do Porto afinava a es-
tratégia de promoção internacional. Quem 
não se lembra da famosa lata de Coca-Cola, 
com a nova imagem da cidade? Estávamos 
em maio de 2015 e a notoriedade do “Por-
to.” em crescendo. A imprensa internacio-
nal já ia desbravando, sem complexos, a 
nova dinâmica de cidade, não dissociando 
dela a aposta municipal em abrir o Porto 
ao mundo. Na edição de junho daquele ano, 
a Monocle apresenta um extenso trabalho 
de seis páginas com Rui Moreira, sobre a 
reabilitação urbana do Centro Histórico, e 
a Nomas, publicação grega distribuída em 
livrarias de arte e galerias de toda a Eu-
ropa, lançava um número exclusivamente 
dedicado à cidade do Porto.
Noutra frente, a marca apresentava-se em 
conferências nas mais diversas geografias, 
ao passo que por cá o interesse começava 
timidamente a despontar. Rui Moreira e 
Eduardo Aires foram convidados do en-
tão programa da rtp Informação “Três 
Pontos”, para falar da marca, e na cidade, 
instituições como a Universidade do Porto, 
promoveram tertúlias em torno desta nova 
forma de comunicar. 
Mas ainda com pouco eco na imprensa por-
tuguesa, comparativamente ao entusiasmo 
das publicações estrangeiras.

Como demonstrou Mario Testino, um dos 
mais influentes fotógrafos de moda da 
atualidade, que passou vários dias no Porto 
em setembro de 2015, cenário escolhido 
para um editorial da Vogue norte-ameri-
cana, que tem uma circulação mensal de 
2 milhões de exemplares. A supermodelo 
Gigi Hadid foi a protagonista de um traba-
lho que, pela primeira vez, mostrou a um 
novo público lugares tão característicos 
do Porto, como a Ribeira, o Terreiro da 
Sé, a Igreja do Carmo, a Casa da Música, 
os Jardins de Serralves e a Foz do Douro. 
Em 2016, um salto a oriente. O “Porto.” 
chega à imprensa sul-coreana, através da 
revista Design 459, reafirmando a ideia de 
que a marca da cidade se adapta facilmente 
em con textos e culturas variadas. Nesse 
verão, Nova Iorque bisava o reconhecimen-
to, com novo Graphis para o trabalho que 
o Studio Eduardo Aires fez para o Teatro 
Municipal do Porto. Neste rol de prémios, 
poder-se-á tender a desvalorizar o feito – de 
tão banal que torna – mas recentrando a 
importância das conquistas, sublinhe-se 
que a editora Graphis é reconhecida pelos 
seus anuários que reúnem o que de melhor 
se faz em artes gráficas em todo o mundo, 
premiando também o design, a fotografia, 
a ilustração e a publicidade.

Ainda em 2016. Na capital de Espanha, 
a marca “Porto.” recebe os prémios Di-
seño Y Ciudad/Ayuntamiento de Madrid 
e Diseño para (por y con) la Cultura, no 
âmbito da 5.ª Bienal Iberoamericana de 
Design (bid). A fechar o ano, o anúncio da 
escolha do Porto para acolher, em 2017, a 
cerimónia de entrega de prémios da eda-
wards, organização que anualmente elege 
os melhores do design na Europa. Milão e 
Atenas também estavam na corrida. 
Na imprensa internacional, tornam-se recor-
rentes artigos sobre o Porto, da gastronomia 
à arquitetura, das sugestões de city breaks 
às propostas mais longas, da qualidade de 
vida ao ecossistema empresarial vibrante. 
Em terra e no ar, através das revistas de 
bordo de companhias aéreas de bandeira e 
low cost, a imagem da cidade dissemina-se.
Em 2018, o “Silver Graphics Award”, na 
categoria “Print Branding” é atribuído ao 
Museu da Cidade, com imagem do estúdio 
de design Another Collective. Em julho de 
2019, a consagração vinda dos eua: a nova 
identidade do Teatro Municipal do Porto 
(que passa a comunicar os seus dois po-
los, Teatro Rivoli e Teatro Campo Alegre) 
e a identidade gráfica para o Mercado 
Temporário do Bolhão, arrecadam ouro 
e menção honrosa nos Graphis, respeti-
vamente. Ambos os projetos assinados 
pelo Studio Eduardo Aires.
E foram precisos cinco anos para o “Porto.” 
se apresentar em Lisboa, a convite do xxi 
Festival do Clube de Criativos de Portugal, 
que se realizou em maio de 2019. •
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Avenidas atlânticas 
mais seguras 

Contamos as ruas
Serão mais de 1.000? Talvez menos? Ou 
mais? Definitivamente, são muitos mais. 
O Município do Porto totaliza, neste mo-
mento, 2.087 arruamentos, entre ruas, 
travessas, largos, praças, avenidas, cal-
çadas, vielas, pracetas, escadas e outras 
tantas tipologias. Trata-se de um número 
evolutivo, uma vez que das intervenções 
regularmente feitas na via pública pode 
resultar, por vezes, a abertura de novas 
vias e mesmo o encerramento de outras. 
Outra curiosidade: juntos, todos os arrua-
mentos da cidade têm uma extensão de 
705 quilómetros. •

Placas toponímicas 
à venda online 

Já pode adquirir a placa com o nome da 
sua rua preferida, através deste endereço 
eletrónico: www.cm-porto.pt/placas-toponi-
micas. Apesar de se terem tornado obsole-
tas no seu propósito original, pois estavam 
guardadas há mais de 13 anos nos armazéns 
municipais, são agora peças vintage, até de 
coleção. Constituem uma ótima recordação 
da cidade e até uma forma de a prolongar 
dentro de casa. Em alumínio de 52 cm x 43 
cm, estão à venda pelo preço de 100 euros  
(c/iva) a unidade. •

Trotinetas  
com regras

A cidade já tem um regulamento para 
trotinetas e bicicletas partilhadas, o que 
significa que o concurso para a atribuição 
de licenças pagas a operadores privados 
pode avançar. A medida é pioneira e só en-
contra paralelo mais próximo em Madrid.
Olhando aos problemas relatados em Lis-
boa e noutras cidades, o Município quis 
jogar pelo seguro e antecipar problemas, 
estabelecendo regras bem definidas para o 
aluguer de trotinetas e/ou bicicletas em re-
gime de partilha. “Tem de haver graduação 
no uso do espaço público: os peões devem 
ter prioridade e, entre estes, primeiro os 
mais vulneráveis – crianças, idosos, pessoas 
com deficiência e grávidas; depois os modos 
suaves, os transportes públicos e, por fim, 
os automóveis. Na selva é o mais forte que 
ganha sempre. Na cidade, é o mais fraco que 
tem de ganhar”, hierarquiza Rui Moreira.
Além da licença paga por um período de 
cinco anos, cada operador selecionado 
poderá ter até 700 veículos nas estradas, 
“podendo chegar a 900 mediante acordo 
prévio com a autarquia”, esclarece a verea-
dora dos Transportes, Cristina Pimentel. 
Nos pontos de partilha é estabelecido um 
número máximo de veículos e os operado-
res têm de disponibilizar à Câmara uma 
ferramenta para localização, em tempo 
real, de todas as trotinetas e/ou bicicletas. 
A recolha obrigatória dos veículos decorre 
entre as 22 horas e as 6 horas da manhã. 
O Regulamento dos serviços de partilha de 
modos de transporte suave quer promover 
o equilíbrio entre a utilização destes meios 
e a ocupação no espaço público e ainda 
clarificar as regras de utilização deste tipo 
de veículos no Porto. 
Não menos importante é o incentivo à uti-
lização de meios de transporte não poluen-
tes para deslocações dentro da cidade.•

Acessos inteligentes  
às zonas condicionadas

Um super Terminal 

O sistema de gestão de entradas e 
saídas para as Zonas de Acesso 
Automóvel Condicionado (zaac) 
vai ser modernizado. 

A nova solução, baseada no regime kiss 
& ride, garante uma maior flexibilidade 
e autonomização nos acessos, facilitando 
a aplicação das regras em vigor nestas 
zonas desde o ano passado. A entrada nas 
zaac só será possível a veículos pré-auto-
rizados e a permanência estará sujeita ao 
pagamento de uma taxa de 7,50 euros por 
cada fração de 15 minutos. Os moradores 
e comerciantes que não tenham lugar de 
estacionamento próprio poderão entrar 
e permanecer no seu interior durante um 
período de 30 minutos sem terem de pagar 
qualquer valor. Também os veículos de 
cargas e descargas terão acesso gratuito 
durante 30 minutos dentro do horário vi-
gente em regulamento para cada uma das 
zonas (até às 11 horas e após as 17,30 ou as 
21 horas, dependendo dos casos).

As novas regras de acesso também se es-
tendem a táxis, visitantes e transporte de 
mercadorias a granel.
O novo sistema inteligente, que correspon-
de a um investimento municipal de 702 
mil euros por um período de três anos, 
tem ainda a vantagem de libertar os ope-
racionais do Centro de Gestão Integrada 
(cgi) para outras funções, cabendo apenas 
ao gestor do novo sistema a sua monitori-
zação. Ainda assim, através das câmaras 
de vídeo instaladas nas zaac, continuam 
a ter a faculdade de negar acessos. 
O visto do Tribunal de Contas já foi emiti-
do e a instalação dos novos equipamentos 
locais e do novo software de gestão deverá 
decorrer nos próximos 60 dias, sendo que 
será dado mais um mês para os testes 
finais. No mesmo período, o Município do 
Porto irá promover contactos com os prin-
cipais interessados e desenvolver ações 
de informação e esclarecimento junto da 
generalidade dos munícipes. •

A obra do Terminal Intermodal de 
Campanhã (tic) já arrancou. A infraes-
trutura, que promete melhorar signifi-
cativamente a forma como utilizamos 
os trans portes públicos, vai abranger 
não só os comboios suburbanos e os de 
longo curso, o Metro e a rede urbana 
da stcp, como também os autocarros 
de serviço intermunicipal e regional, 
que passam a dispor de um terminal de 
última geração, numa zona da cidade de 
fácil acessibilidade rodoviária.
Mas há outra grande novidade associada 
ao projeto: o seu compromisso com a 
sustentabilidade. O tic vai tornar-se num 
importante polo de absorção de carbono 
na cidade, com a sua cobertura integral-
mente verde e a área circundante igual-
mente ajardinada, num total de 46 mil 
metros quadrados de superfície, ou seja, 
4,6 hectares. Aliás, todo o equipamento 
vai ser erguido com respeito integral 
pela norma internacional leed (do inglês: 
Leadership in Energy and Environmental 
Design; em português: Liderança em 
Energia e Design Ambiental).
No tic haverá dois pisos. No piso inferior, 
vai funcionar o terminal rodoviário, com 
oito cais de embarque/desembarque e 
capacidade para estacionamento pro-
longado de 30 camionetas, e também o 
parque de estacionamento automóvel 

coberto para 230 viaturas, parque com 
capacidade para 100 bicicletas e 19 luga-
res de estacionamento para automóveis 
na via pública. Haverá ainda espaço kiss 
& ride e zona de táxis. Já no piso superior 
ficarão todas as áreas complementares 
de apoio ao público.
Neste momento, decorrem trabalhos de 
desmatação e limpeza do terreno, a mar-
cação topográfica dos pontos de obra, 
estando ainda em curso escavações e 
execução de muros de contenção.
A nova plataforma intermodal representa 
um investimento aproximado de 12,5 mi-
lhões de euros e perfaz uma área bruta 
total de construção de cerca de 24 mil 
metros quadrados. Às já referidas áreas 
utilitárias – parque de estacionamento, 
terminal de camionagem, estação de 
serviço, paragens kiss & ride, parque de 
bicicletas e parque de táxis – acrescem 
áreas complementares de apoio ao pú-
blico e ainda áreas administrativas, bem 
como áreas técnicas essenciais. 
O prazo de execução da obra é de 635 
dias, ou seja, cerca de 21 meses. Recorde-
-se que esta obra é um dos projetos-char-
neira do Executivo de Rui Moreira, pois 
trata-se de um equipamento prometido 
à cidade desde 2003. Após quase 14 anos 
de impasse, vê agora ser escrito um novo 
capítulo da sua história. •

As obras nas avenidas do Brasil e 
de Montevideu já terminaram, 
estando agora a ser alvo de uma 
monitorização, estando previs-

to o reforço de sinalização. A principal 
alteração passou pela integração, ao nível 
da faixa de rodagem, da ciclovia bidirecio-
nal que anteriormente se localizava em 
zona de partilha com os peões. Este canal 
exclusivamente dedicado à mobilidade 
ciclável tem como efeito a diminuição dos 
riscos de segurança para ciclistas e peões.
A decisão foi sustentada no histórico de 
atropelamentos de ciclistas a peões nos 
passeios das avenidas, confirmando que 
hoje, em ambiente citadino, o tipo de uti-
lização das bicicletas não se coaduna com 
a circulação de pessoas no mesmo espaço. 
A ciclovia da Rua do Coronel Raul Peres 
é disso um bom exemplo, porque desde a 
sua criação não há registo de acidentes. 
O estreitamento das vias é intencional para 
obrigar à redução da velocidade, mas a ca-
pacidade de escoamento é mantida, haven-
do largura suficiente para circularem dois 
veículos em cada sentido ou para se realizar 
uma ultrapassagem a um veículo parado. 
No entanto, todas estas manobras terão ne-
cessariamente de se realizar a velocidades 
mais baixas. A medida é recomendada em 
todos os manuais de segurança rodoviária 
para reduzir a sinistralidade.
Na frente-mar foi também beneficiada 
a faixa de rodagem e o passeio poente, 
através da recuperação do estado dos 
pavimentos. Relativamente ao trânsito 
pedonal, há novas passadeiras, protegidas 
com semáforos e com um tempo único de 
verde para os atravessamentos de peões.
A empreitada foi gerida pela empresa mu-
nicipal GO Porto, para um investimento 
aproximado de 400 mil euros. •
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Sangue Novo
Que imagens são estas?

Que lugares tão distantes representam?
Que cidades tão diversas nos mostram?

Quantas milhas separam estas duas ruas?
Que flores crescem numa e noutra?

Quantas pessoas pisam estas calçadas?
Quem habita estas cidades?

Que cheiros os dois lugares nos sugerem?
Que hemisférios habitam?

Só a memória separa estas duas ruas
Uma moribunda
Outra renascida

O lugar, esse, é o mesmo
O sangue é que é novo

Rua das Flores (2013/2019)



22

N O V E M B R O  2 0 1 9  •  P O R T O

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

A  R E V I S Ã O  D O  A T U A L  P D M  – 
P L A N O  D I R E T O R  M U N I C I P A L

O atual Plano Diretor Municipal foi publi-
cado a fevereiro de 2006, mas variadíssi-
mas alterações que ocorreram a todos os 
níveis, desde as económicas às sociais, 
culturais e ambientais, levam a que o 
modelo de intervenção urbana tenha que 
responder a todos estes desafios com o 
objetivo principal de melhorar as condi-
ções de vida dos Portuenses, aumentando 
o seu bem-estar. 
Assim sendo, a 2.ª Revisão do Plano Di-
retor Municipal (pdm) teve início em 10 
de março de 2015 com uma deliberação 
tomada em Reunião Pública pela Câmara 
Municipal do Porto, publicada posterior-
mente em Diário da República, tendo o 
seu prazo de conclusão sido prorrogado 
uma primeira vez para 25 de Março de 
2018, e uma segunda para a data limite 
de 25 de março de 2021 sendo, no entanto, 
intenção dos serviços urbanísticos cama-
rários concluir a proposta técnica do Plano 
antes do segundo semestre do próximo 
ano, incluindo-se neste prazo os trabalhos 
necessários para eventuais correções de-
correntes das reuniões com a Comissão 
de Acompanhamento.
Após a aprovação das várias aru e al-
gumas oru, a Revisão do pdm, neste 
momento, desenvolve-se em três fases 
em simultâneo: 
A Estratégia – após a identificação dos 
principais desafios e possíveis soluções, 
define-se os objetivos gerais, os específicos 
e as ações estruturantes; 
O Modelo Territorial – com a definição dos 
sistemas: Urbano, Ambiental e Patrimonial 
e definição do modelo de perequação global; 
A Operacionalização do Plano – elabora-
ção de Regras e parâmetros urbanísticos; 
Definição de Categorias de solo e estrutu-
ração das redes viárias e de equipamentos; 
Proteção do Património natural e Cultural.
Não constituindo ainda a versão final do 
plano, como ponto de partida estratégico, 
definiram-se já três grandes Áreas Tipo- 
Morfológicas radiocêntricas:
A Zona i – definida pelo núcleo central, 

com maior consolidação do edificado; 
a Zona ii – da vci até à zona industrial, 
zona com menor consolidação e em ex-
pansão; e a Zona iii – toda a área exte-
rior à Circunvalação até à zona oriental 
do Freixo, zona que necessita de maior 
consistência urbana.
Haverá uma valorização da Estrutura 
Ecológica que se pretende de fruição de 
qualidade da paisagem urbana criando 
ligações em continuidade com corredo-
res verdes existentes, tendo o peão como 
destinatário principal e principalmente 
assumindo-se o Porto como Cidade Ami-
gável na perspetiva do peão, das pessoas 
com mobilidade reduzida, na promoção do 
uso do transporte público reduzindo-se o 
estacionamento à superfície e circulação 
do automóvel no centro.
Teremos assim um pdm mais ambicioso na 
estrutura ecológica, na geometria variável, 
indo do Plano de Pormenor ao uopg (Uni-
dade Operativa de Planeamento e Gestão) 
com fichas técnicas mais detalhadas, até 
a uma menor escala de desenho urbano, 
mais estratégico na perspetiva das tipo-
-morfologias, dando fulcral atenção aos 
modos suaves, ao sistema de transporte 
coletivo, mobilidade rodoviária, bem como 
à qualificação do solo.

Maria de Mesquita Lacerda
Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido

A  C I D A D E  P L U R A L

Nas sociedades saudavelmente democrá-
ticas, a pronúncia pública de quem exerce 
o poder, legitimado pelo voto popular, é 
imprescindível para se verificar a serie-
dade dos seus propósitos e a bondade dos 
seus atos.
Mas não menos indispensável é que a voz 
de quem eleitoralmente se lhe opôs – e, 
concordando ou discordando do que vai 
acontecendo, se lhe opõe –, tenha idêntica 
amplitude no espaço público.
Só assim é possível prosseguir o interesse 
coletivo, permitindo ao eleitorado ajuizar 

mas também sem acrimónia, pela opinião 
diversa e vária dos que compõem os órgãos 
municipais e que é tão peculiar e tão cara 
às gentes do Porto.

Grupo Municipal ps
Partido Socialista

O  P O R T O ,  A  H A B I T A Ç Ã O  
E  A S  P O L Í T I C A S  P Ú B L I C A S

A Habitação, seja a sua falta ou o impacto 
da sua densidade na(s) Urbe(s), é uma das 
questões mais problemáticas das socie-
dades contemporâneas. Existe quase um 
confronto entre o direito à habitação e o 
direito à cidade.
Nos últimos anos temos assistido a um au-
mento de problemas que resultam destas 
dinâmicas e das consequentes mudanças 
que elas encerram. Se, no caso do Porto o 
fenómeno da gentrificação, favorece a den-
sificação urbana nas periferias trazendo, 
entre outros problemas, um impacto am-
biental negativo (degradação da qualidade 
do ar, diminuição dos espaços verdes) e 
dificuldades no trânsito e na mobilidade 
dos cidadãos, acarreta também um pre-
juízo para a mais-valia e riqueza que o 
Património e a sua qualificação significam 
para o Porto. 
Por sua vez, a população residente no Por-
to continua a “cair”, isto apesar de toda a 
reabilitação urbana existente. Um fenó-
meno paradoxal que nos leva a pensar no 
tipo de “cidade” que está a ser construída. 
A titulo de exemplo, se confrontarmos 
o número de recenseados no Porto, no 
momento das eleições legislativas de 2015 
e de 2019, podemos verificar uma dimi-
nuição de cerca de seis mil Portuenses 
(2015 – 216.038 / 2019 – 210.104), dados 
preocupantes que nos devem fazer refletir. 
Acreditamos que sem pessoas, sem auten-
ticidade, sem Portuenses, não haverá um 
verdadeiro “Porto”.
Um dos problemas mais sérios que te-
mos de enfrentar é o do preço da habita-
ção. O preço por metro quadrado atingiu 

sobre o comportamento de quem lhe so-
licitou a confiança e lha virá a solicitar 
no futuro.
Trata-se, simplesmente, de se ser trans-
parente no exercício do poder.
O atual executivo fez-se eleger anunciando 
não prescindir de executar o programa que 
apresentou ao portuenses, enfatizando ao 
mesmo tempo que não deixaria de ouvir a 
oposição e de ponderar os contributos que 
dela pudessem advir para fazer do Porto 
uma cidade cada vez mais desenvolvida, 
justa, coesa e solidária.
Nesse anunciado intuito, mantém a atitu-
de, que vem do seu anterior mandato, de 
abrir às forças políticas representadas na 
Assembleia Municipal um pequeno espaço 
de opinião do Jornal Porto.
Sucede, porém, que essa possibilidade, de 
escassas amplitude e repercussão, se não 
for acompanhada por uma sadia abertu-
ra às vozes que se lhe opõem nos demais 
meios de comunicação do município, no-
meadamente nos que replicam as suas 
intervenções nas reuniões do Executivo e 
da Assembleia municipais, e de um com-
portamento equilibrado nas redes sociais 
e outros meios de interação pública, corre 
o risco de se transformar numa forma 
(in)hábil de camuflar uma verdadeira 
compressão do espaço democrático, sem 
benefício para ninguém.
E disso existem já relevantes sinais.
Com uma frequência preocupante, os 
detentores do poder municipal, por si 
ou através dos seus apoiantes, parecem 
preferir atacar e desvalorizar as pessoas 
que discordam, em vez de debater e con-
traditar o conteúdo da discordância.
Sabe-se que a disputa política é muitas 
vezes azeda, mesmo ácida, mas não há 
razão alguma para que seja deselegante 
entre os seus protagonistas.
Saber separar os planos em que se convi-
ve e debate é uma virtude que os atores 
políticos não podem deixar de cultivar.
Rui Moreira é um homem cosmopolita, 
culto e com uma mundividência singular. 
Acredita-se que não deixará de promover 
as medidas necessárias a que os destinos 
da cidade sejam conformados, sem tibieza 
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valores muito inflacionados e totalmente 
acima dos rendimentos das famílias. Desta 
forma, será necessário implementar uma 
verdadeira política de habitação, desti-
nada às famílias da classe média e aos 
jovens, que se conjugue com um conjunto 
de políticas públicas no sentido do reforço 
da qualidade de vida dos Portuenses na 
sua “cidade”, quer pela redução da carga 
fiscal, quer pelo desenvolvimento de pro-
jetos e equipamentos amigos das famílias 
(creches, reforço do pré-escolar, prolon-
gamento de horários na escola pública, 
implementação de projetos educativos, 
desportivos e sociais, entre outros), quer 
ainda, pelo reforço/apoio ao trabalho social 
desenvolvido pelas Instituições junto da 
população mais carenciada e idosa, e pelo 
fundamental desenvolvimento de mais 
zonas verdes, pequenas zonas verdes de 
fruição pública. Era o que propunha o psd 
no seu programa Autárquico em 2017, com 
os designados “pocket gardens”.
Desta forma e para o psd, a definição es-
tratégica para uma política de habitação 
terá de assentar na produção de habitação 
a custos controlados, na multiplicação de 
centralidades, na regulação do mercado 
e, especialmente, na Habitação destinada 
aos agregados familiares da classe média 
e aos jovens. 

Alberto Machado
Porto Autêntico – ppd/psd.ppm

É  P R E C I S O  U M  C H O Q U E 
V I T A M Í N I C O 

Estamos a meio do mandato. É tempo para 
fazer um balanço.
Não obstante aspetos positivos que carac-
terizam este período, alguns por iniciativa 
da cdu, como a redução de 10% do imi para 
quem tem habitação própria e permanen-
te, a isenção de imi para associações de 
moradores, o apoio ao Movimento Asso-
ciativo, a reabilitação de bairros e fogos 
municipais devolutos, mas há também 
aspetos que considerámos negativos e 
lançamos alguns desafios.
A atividade municipal carateriza-se pelo 
atraso na execução de diversos projetos 
estruturantes. A reabilitação do mercado 
do Bolhão continua a decorrer, o projeto 
do interface de Campanhã só agora se 
vai iniciar, a reabilitação do Matadouro 
está parada, a construção das habitações 
decorrentes da demolição do bairro do 
Aleixo estão atrasadas, a requalificação 
dos troços Poente da Avenida da Boavista 
e da Circunvalação não saíram do papel, 
a requalificação do Pavilhão Rosa Mota 
só agora se vai concluir, o projecto de re-
cuperação do Cinema Batalha ainda não 
começou, o Museu da Cidade arrasta-se.
A situação de atrasos nestes grandes 

projetos ocorre ao mesmo tempo em que 
a cmp conhece a sua melhor situação fi-
nanceira, pelo que esta falta de dinamis-
mo se deve a indefinições, à inexistência 
de planos B para fazer face aos habituais 
constrangimentos legais e a uma insufi-
ciente dinâmica da equipa autárquica.
Cremos que é chegada a altura de a Câ-
mara olhar para alguns aspetos da vida 
da cidade que podem ter menor impacto 
mediático, mas que em muito podem me-
lhorar a vida das pessoas. Referimo-nos 
ao tratamento do espaço público e dos 
equipamentos municipais. Não é admis-
sível continuar com buracos nos tetos e 
recreios com pavimentos degradados, dei-
xar que arruamentos se transformem em 
autênticos matagais, que os abatimentos 
do piso de passeios e arruamentos não 
sejam resolvidos, que em plenos pólos 
universitários, tenhamos vários sítios 
sem pavimentação de passeios e/ou com 
passeios completamente destruídos pe-
las raízes das árvores, que a iluminação 
pública seja completamente desajustada 
em tantas ruas, ou que continuemos a ter 
centenas de caldeiras sem árvore, sem 
um real plano de intervenção nos espaços 
envolventes aos bairros municipais. Ou 
que tenhamos, cada vez mais, avarias em 
semáforos que demoram tempo a reparar, 
ou que não encontremos uma solução para 
a escassez de sanitários públicos.
De igual modo, não é admissível que obras 
que têm vindo a ser feitas na via pública 
decorram sem os necessários cuidados 
para minimizar o respetivo impacto na 
vida das pessoas. 
Impõe-se por isso um choque vitamínico, 
para a equipa que dirige o município, o 
que implica fugir das rotinas, deixar de 
trabalhar apenas para a imagem, passar 
a andar na rua e… atuar. Para que os pró-
ximos dois anos não sejam perdidos em 
anunciar obras que tarde irão começar 
ou que nunca sairão do papel.

Rui Sá 
cdu – Coligação Democrática Unitária

P O R T O :  D O I S  A N O S  
P O R  U M A  A LT E R N A T I V A

Há dois anos, o Bloco de Esquerda levou a 
eleições autárquicas um programa que co-
locava as pessoas em primeiro lugar. Pelo 
direito a habitar no Porto, por uma política 
de transportes e mobilidade à medida da 
vida das pessoas, pelo combate à pobreza, 
pela garantia dos direitos sociais, por mais 
transparência e melhores condições para 
a participação, por uma cultura para toda 
a cidade, pela educação como direito, por 
serviços públicos municipais de qualidade, 
pela igualdade na diversidade, por uma 
cidade amiga dos animais, pela regulação 

do urbanismo e pela proteção do ambien-
te. No Porto como no país, assumimos o 
compromisso de reverter os efeitos da 
austeridade e combater o agravamento dos 
problemas que se faziam – e fazem – notar, 
pela falta de intervenção contundente por 
parte da Câmara Municipal e pela obses-
são do seu executivo no negócio imobi-
liário. No mandato que então se iniciou, 
o Bloco reforçou a sua representação na 
Assembleia Municipal, e o que temos feito 
é prosseguir o compromisso assumido.
Sem maioria na Assembleia, Rui Moreira 
tem navegado estes dois anos com o apoio 
transversal do pan desde o início do man-
dato, ‘manobrando em charme’ membros 
do psd, contando com um ps até aqui de-
masiado comprometido com a governação 
conjunta do mandato anterior, ou através 
da viabilização do último orçamento por 
parte da cdu com a contrapartida da im-
plementação de uma ou outra medida do 
seu programa. Ao longo destes dois anos, 
tem sido praticamente imperceptível que 
Rui Moreira está em minoria no órgão 
deliberativo e fiscalizador do município.
Mesmo em face desta relação de forças, 
temos apresentado propostas que visam 
a garantia de direitos, de que é exemplo 
a proposta de criação da tarifa social da 
água e sua atribuição automatizada, que 
no Porto faria a diferença para cerca de 
16.000 famílias em situação de carência 
económica, proposta aprovada na Assem-
bleia Municipal, mas que o executivo tem 
ignorado. Ou, a par das inúmeras medidas 
que propusemos em resposta à crise da 
habitação na cidade, a proposta de suspen-
são de novos registos de Alojamento Local 
em algumas áreas da cidade, submetida a 
votação em novembro de 2018, logo após 
a publicação da Lei, e que contou com os 
votos contra Grupo de Rui Moreira e do 
psd e com a abstenção do pan. Mais de 
seis meses depois, em julho passado, é 
aprovada a proposta de suspensão leva-
da à Assembleia pela mão do Executivo, 
que toma por aceitável que haja zonas da 
cidade em que apenas uma em cada duas 
casas seja para habitação própria.
Urge uma oposição forte no Porto e são 
de vital importância os dois anos que se 
avizinham. O Bloco segue comprometido 
com fazer acontecer na cidade.

Susana Constante Pereira
Bloco de Esquerda

U M  P O N T O  D E  S I T U A Ç Ã O  S O B R E  
A  N O S S A  P E G A D A  M U N I C I P A L

Temos usado a nossa voz na Assembleia 
Municipal para apresentar propostas con-
cretas para os problemas que vivenciamos 
na cidade ou para discordar das opções polí-
ticas quando é o caso. Entendemos que essa 

é a melhor pegada que podemos deixar. Po-
de-se falar em efeitos pan: o circo de Natal 
que passou a valorizar mais o ser humano 
como artista, rejeitando o uso de animais, 
o início do processo de desplastificação, o 
assegurar da “Rede Local de Intervenção 
Social”, isto na defesa das 5000 pessoas 
acompanhadas pelos Serviços de Atendi-
mento e pelo Acompanhamento Social no 
Porto, infelizmente com atrasos que con-
dicionam a vida das pessoas mais frágeis 
e dos profissionais. No âmbito da nossa 
preocupação com a segurança das pessoas 
e dos seus bens, defendemos o reforço do 
patrulhamento policial de proximidade e 
face à situação de emergência social que se 
vive, especialmente, em alguns territórios 
desta cidade, defendemos a adoção de um 
modelo humanizado, em rede, com equi-
pas técnicas a trabalhar com as pessoas 
que consomem substâncias psicoactivas. 
Não poderemos concordar nunca com a 
opressão de pessoas que se encontram em 
situações de vulnerabilidade. Nesse sentido, 
também a prevenção e o combate à violên-
cia doméstica tem sido uma das nossas 
preocupações, que nos levou a propor a 
inclusão, no novo Plano Municipal Contra a 
Violência Doméstica, de ações de formação 
para profissionais da Câmara Municipal 
que lidam com esta matéria, bem como 
de intervenção preventiva junto dos mais 
jovens (a prevenção traz benefícios também 
económicos: por cada euro investido em 
prevenção poderemos poupar até cerca 
de dezasseis euros). Ainda neste contexto, 
lembramos a importância da sinalização e 
monitorização da violência sobre animais 
em contexto familiar. Sobre a proteção ani-
mal, tanto falta fazer, a título de exemplo, 
uma aposta profunda nas ced, campanhas 
de divulgação dos animais abandonados e 
de prevenção do abandono.
Face à crise habitacional que se vivencia 
propusemos o desenvolvimento de um pla-
no de ação estratégico que vise responder 
a esta preocupante situação, sempre com 
políticas que perspetivem todos os afeta-
dos. Parece-nos que uma das soluções é 
contemplar o setor cooperativo que tem 
sido esquecido.
Continuam a preocupar-nos as agressões 
aos nossos rios e ribeiras, pois observa-se, 
ainda, que vários são alvo de descargas 
que vão contaminando os meios hídricos. 
É necessária uma maior transparência 
sobre a qualidade das nossas águas, pelo 
que propusemos que estas análises sejam 
divulgadas às pessoas do Porto. Não po-
demos deixar de referir que se encontra 
em definição o pdm onde continuaremos 
a pugnar por uma visão e concretização 
da mobilidade, acessibilidades, habitação, 
garantia de solos não impermeabilizados e 
espaços verdes de proximidade.

Bebiana Cunha 
pan – Pessoas-Animais-Natureza
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Agora é com  
a Ágora

Ágora é o nome da nova empresa muni-
cipal de cultura, desporto e animação da 
cidade, que sucede à Porto Lazer e acres-
centa competências na área cultural, até 
aqui na esfera da Câmara Municipal.
Apesar de a ideia original ter passado pela 
criação de uma empresa de cultura autó-
noma, o Tribunal de Contas (tdc) vetou 
essa pretensão de Rui Moreira no mandato 
anterior, alegando que só as empresas mu-
nicipais já existentes estariam excluídas 
de cumprir rácios económico-financeiros, 
incluindo as da cultura.
O próprio Governo decidiu no ano passa-
do clarificar esta situação, determinando 
que a exceção se estendesse a todas as 
empresas municipais (novas ou já cons-
tituídas), alargando a sua atividade tam-
bém ao desporto. Ora, existindo a Porto 
Lazer já com competências nessa área, foi 
possível, à luz do novo enquadramento le-
gal, incorporar a cultura na atual empresa 
municipal e assim criar a Ágora – Cultura 
e Desporto do Porto. •

Cidade mais iluminada neste Natal Concertos  
de Fim de Ano 

Miguel Araújo e Tiago Nacarato são os 
nomes confirmados para a Passagem de 
Ano 2019/2020. A Avenida dos Aliados será, 
como habitualmente, o palco de todas as ce-
lebrações, numa festa que volta a combinar 
música, fogo de artifício e muita animação 
madrugada adentro.
O primeiro a pisar o palco será o portuense 
Tiago Nacarato, a partir das 22,30 horas, na-
quela que será a sua estreia a solo na grande 
sala da cidade. O músico que Portugal ficou 
a conhecer há dois anos, quando se estreou 
no programa “The Voice”, da rtp, tem hoje 
uma sólida carreira a solo, esgotando sa-
las de norte a sul do país, mas também no 
Brasil. Nascido e crescido no Porto, mas 
com fortes raízes brasileiras, lançou o seu 
primeiro álbum, “Lugar Comum”, em outu-
bro deste ano.
Após o tradicional espetáculo piromusical, 
lançado a partir do edifício da Câmara Mu-
nicipal, à meia-noite em ponto, será a vez de 
Miguel Araújo pisar o palco dos Aliados, para 
o primeiro grande concerto do novo ano.
Com cinco discos editados a solo – “Cinco 
Dias e Meio” (2012), “Crónicas da Cidade 
Grande” (2014), “Cidade Grande ao Vivo 
no Coliseu do Porto (2015), “Giesta” (2017) 
e “Uma Noite na Philarmonie Luxembourg” 
(2018) – Miguel Araújo regressa a casa para 
partilhar com o seu público alguns dos temas 
de maior sucesso da música portuguesa 
deste início de século.
Recorde-se que, há um ano, a Avenida dos 
Aliados registou uma enchente histórica, 
juntando mais de 200 mil pessoas na maior 
de Passagem de Ano do país. •

Fórum do Futuro faz viagem  
ao passado colonial

Biennale  
até dezembro

O mundo do design tem os olhos postos 
nas cidades do Porto e Matosinhos, onde se 
reflete sobre as tensões do novo milénio e 
se admira o “estado da arte” neste domínio, 
a sua ligação à indústria ou a presença do 
design no quotidiano. 
A 1.ª edição da Porto Design Biennale (pdb) 
desdobra-se até dia 8 de dezembro numa 
programação diversificada, que inclui ex-
posições (na Galeria Municipal do Porto, 
Casa do Design, Casa da Arquitectura, 
no Artes Mota Galiza, entre outros espa-
ços), conferências, debates, performan-
ces, workshops e outras iniciativas. Com 
mensagens fortes a passar também ao 
nível defesa do ambiente e do combate 
às alterações climáticas, a pdb tem ainda 
agitado consciências através de instalações 
inusitadas no espaço público.
Promovida pela Câmara do Porto com a 
Câmara de Matosinhos e organizada pela 
esad – idea, a Porto Design Biennale re-
cebe um orçamento superior a 1,4 milhões 
de euros, correspondendo 860 mil euros 
ao investimento do Porto e 540 mil euros 
ao de Matosinhos. Nasce, por isso, do re-
conhecimento dos dois municípios sobre 
o papel que o design assume na cultura e 
na economia da Região, procurando ainda 
fazer eco desta relevante área no mundo. •

A ligação das luzes de Natal na 
cidade está marcada para o dia 
30 de novembro (sábado), às 
18 horas. O programa começa 

logo ao início da tarde e inclui diversas 
iniciativas um pouco por toda a Baixa, 
que serão brevemente anunciadas. Mas 
o epicentro da festa será, uma vez mais, a 
Avenida dos Aliados, com a inauguração 
da Árvore de Natal. O evento promete 

atrair milhares de pessoas, também ca-
tivadas pelo já tradicional espetáculo pi-
romusical que acompanha este momento, 
antecedido de um grande concerto. 
Porém, este ano, a grande novidade será 
o aumento significativo de novos locais 
com iluminações de Natal. Por toda a 
cidade do Porto, haverá 80 ruas com 
luzes/ornamentações alusivas à época 
natalícia, mais 19 do que em 2018. •

Palacete  
Ramos Pinto traz 
arte a Campanhã 

Palacete Ramos Pinto/Casa São Roque, junto 
ao Parque de São Roque, acaba de ganhar 
nova vida. Passou a ser morada de uma co-
leção riquíssima de arte de um dos grandes 
colecionadores da cidade, Pedro Álvares 
Ribeiro, possuidor de cerca de 500 obras.
Adquirido pela Câmara do Porto em 1978, 
chegou a receber os serviços municipais 
de Urbanismo, mas apresentava sinais 
de pré-ruína há vários anos, depois de 
ter sido abandonado pela autarquia. Rui 
Moreira decidiu então pela sua cedência ao 
colecionador, que transformou o Palacete 
numa casa de arte em Campanhã e num 
lugar de visita obrigatória. •

É no Fórum que faz ode ao Futuro que, 
anacronicamente, se lança um convite de 
regresso ao Passado. “Travessias” é o tema 
da 6.ª edição e parte dos 500 anos da circum-
-navegação de Fernão de Magalhães para 
tocar diferentes pontos do Globo e trazer 
luz às inquietações sobre o legado colonial.
O ator Danny Glover, a escritora Chima-
manda Ngozi Adichie, a ativista ambiental 
brasileira Sônia Guajajara e a cientista 
indiana Vandana Shiva são alguns dos 52 
convidados de 15 países que vêm ao Porto, 
entre 3 e 9 de novembro, para uma semana 
que não se vai furtar a discutir assuntos 
fraturantes da sociedade. 
O programa envolve vários outros partici-
pantes que se destacam a diversos níveis 
na cena internacional, seja no ativismo, 
nas artes, nas ciências ou na literatura, e 
distribui-se entre as conferências, debates, 
performances, concertos e cinema que 
ocuparão diferentes espaços da cidade, 
como a Casa da Música, o Cinema Trin-
dade e a Fundação de Serralves.
Mas muitos mais pontos de interesse terá 

o Fórum do Futuro, coprogramado por 
Guilherme Blanc, diretor da Ágora para 
a arte contemporânea e cinema, Filipa 
Ramos, editora-chefe da agenda de arte 
e-flux, Gareth Evans, curador de cinema 
na Whitechapel Gallery e John Akomfrah, 
artista britânico. 
O leque de convidados e o desenho dos 
temas foram articulados de forma a “pen-
sar processos de ocupação territorial e 
cultural”, analisando os seus efeitos his-
tóricos, políticos e culturais. Como aponta 
Guilherme Blanc, as diferentes sessões vão 
andar em torno dos fenómenos de domínio 
de pessoas, de povos e da natureza (indu-
zidos pelas colonizações), debruçando-se 
igualmente sobre as pistas de libertação 
que tal suscita.
A entrada nas sessões do Fórum do Futuro 
é gratuita, mas sujeita a levantamento 
de bilhete no dia e no local de cada uma, 
no máximo de dois bilhetes por pessoa e 
por sessão. 
Toda a programação e informação dispo-
níveis em www.forumofthefuture.com.•


