
pouco antes das eleições autárquicas. Hoje
existe, está na rua, a três anos de uma elei-
ção autárquica. E a tendência será a de re-
forçar estas posições, para que o PSD se
consiga de facto comunicar com os mato-
sinhenses, e apresentar-se atempadamente
ao acto eleitoral.

O nosso objectivo é o de resolver os
problemas dos matosinhenses. E acima de
tudo ganhar a Câmara Municipal de Mato-
sinhos. Não é um projecto a médio e longo
prazo! É sim um projecto a curto e médio
prazo! O PSD vai ser poder em Matosi-
nhos. 

JM – Em que se baseia para ter essa
certeza?

BP – É notória a visibilidade do PSD de
Matosinhos. Os matosinhenses têm vindo
a deparar-se com essa visibilidade. Hoje
posso afirmar que nenhum matosinhense
diz que o PSD só aparece em vésperas de
eleições autárquicas. Mais, o PSD fugiu um
bocado às suas rotinas. Actualmente está
presente em contactos nas associações pro-
fissionais e empresariais. Vai ter com as
pessoas para conhecer os seus problemas
para construir uma resposta, uma solução. 

Posso dizer que em 2020 o PSD irá
compilar um documento, uma espécie de
caderno de encargos, com uma série de
propostas para Matosinhos, que sejam cor-
rectas, coerentes, assertivas, e acima de
tudo que resolvam os problemas de Mato-
sinhos. Por exemplo, o PSD de Matosinhos
já reuniu com colectividades com as quais
não costumava reunir desde há 20 anos. E
vai ter com grevistas na Petrogal, na Refi-
naria de Leça da Palmeira, ao contrário do
PS e mesmo do PCP, o qual tem ali o seu
normal eleitorado, e que agora se ausen-
tam, aburguesaram, e já não representam os
seus eleitores. E isso vai traduzir-se no voto
em urna.

O PSD actualmente vai falar com toda
a gente. Não era normal o reunir com sin-
dicatos. Não era, mas actualmente os sin-
dicatos reconhecem no PSD uma voz de
protecção dos seus interesses, dos seus di-
reitos. Defendemos que os Partidos exis-
tentes em Matosinhos têm de reunir com as
pessoas e proteger os seus interesses. É
essa a nossa posição, o nosso compro-
misso, para com Matosinhos. Que é reagir
e agir, e ter uma perspectiva de futuro. 

JM – Como vê actualmente a nova
Câmara de Matosinhos?

BP – Para nós, em dois anos o actual
Executivo da Câmara Municipal de Mato-
sinhos não acrescentou nada de novo. O
que se vêem são as fotografias nas redes so-
ciais, cheias de “likes” e comentários, mas
não passa disso a nova Câmara. Não há
nada de diferente acrescentado por Luísa
Salgueiro aos anteriores presidentes da Câ-
mara. Faz apenas a política espectáculo. Do
nada parece que faz muito. Mas a crítica
que lhe faço é transversal ao que faço aos
outros partidos, pois actualmente em polí-
tica vive-se muito das fotografias, das redes
sociais, e pelas fotografias parece-se que se
está a fazer tudo, mas não se resolve os pro-
blemas do dia-a-dia dos cidadãos. Nem se
consegue proporcionar uma política de fu-
turo para o Concelho. 

Assim, Luísa Salgueiro e o PS mantém
a velha política, sendo que os casos de má-
gestão se foram multiplicando da falta de
transparência. O PS continua a não lidar
bem com a transparência, e a Câmara não
aceita a criação de uma comissão de acom-
panhamento das empresas municipais; con-
tinua a não cumprir decisões judiciais,
transitadas em julgado, de encerrar a em-
presa municipal do desporto, a Matosinhos
Sport, sendo que em 2019, o governo legis-
lou à medida da mesma para esta ganhar
cobertura legal e continuar a existir, o que
representa uma vergonha para a democra-
cia verificar estas leis à medida. Entretanto,
as despesas com apoios a festivais e con-
tratação de artistas disparam e são muito
acima da média nacional, quando se com-
para com outras autarquias; o utilizar os
meios autárquicos a favor do PS, conti-
nuam a usar e abusar dos meios municipais
em proveito próprio. Os administradores,

os funcionários têm todo o direito em ser
socialistas, não podem é usar dessa condi-
ção profissional para pressionar ou coagir
dirigentes associativos a encher pavilhões
para um comício do PS. 

Verificamos mais uma facada no inte-
resse municipal, com a negociata dos ter-
renos envolventes ao estádio do mar. A
Câmara Municipal de Matosinhos recebe
um terreno avaliado em 3.5 milhões de
euros e cede a uma empresa de investimen-
tos imobiliários, outros terrenos avaliados,
por baixo, em 5.8 milhões de euros. Neste
caso, o PSD apresentou queixa no Tribunal
de Contas e no DCIAP.

JM – Entretanto há quem diga que
não existe obra...

BP – Não há obra feita de raiz neste
mandato. Mas vai acabar por aparecer, ou
seja remendar pequenos buracos nas ruas,
arranjar pavimentos. Ou seja a obra normal
de manutenção será feita. A questão é onde
estão as obras que potenciem Matosinhos
para o futuro? Sim, foram potenciadas em
algumas zonas, mas não bastam. 

A maior crítica com a qual podemos
apontar a Luísa Salgueiro é a de que ela não
tem uma visão de futuro para Matosinhos.
Por exemplo, discordamos muitas vezes de
Guilherme Pinto e mesmo de Narciso Mi-
randa. Mas uma grande parte do Matosi-
nhos actual deve-se a Narciso Miranda,
para o bem e para o mal. E Guilherme Pinto
teve também obra que projecta Matosinhos,
como a Casa da Arquitectura. O PSD es-
teve contra, mas hoje entende a aposta na
arquitectura em Matosinhos. Contudo eu
acho que o PS não tem mão para esse carro.
Os socialistas não sabem como fazer evo-
luir essa aposta na arquitectura. E isso es-
teve bem patente no investimento que foi
recentemente feito com o escultor Pedro
Cabrita que colocou uma série de vigas de
aço na marginal. Eu pessoalmente não
gosto da escultura mas há pessoas que gos-
tam. Mas o que sei é que aquilo não repre-
senta 300 mil euros. E se calhar esse valor
poderia ter sido disperso por uma panóplia
de outro tipo de esculturas espalhadas pelo
Concelho, que iria enriquecer a cultura e a
história de Matosinhos para futuro. Sinal
de que o PS teve uma boa ideia, mas não
tem jeito nem arte, para levar essa ideia
para um patamar superior.

Guilherme Pinto também teve uma
visão, que foi construir algumas praças e
avenidas, mas Luísa Salgueiro não tem
uma única. Para uma única nova avenida,
uma única estrutura rodoviária, uma única
urbanização, diferente daquilo que já es-
tava programado, nos anteriores mandatos.
Basicamente ela está a usar aquilo que já
estava previsto e programado há 5, 10, há
15 ou mesmo há 20 anos. 

Mas os casos de má gestão não é só o
do investimento. Como disse falta de trans-
parência. O PS continua a não lidar bem
com a transparência. Por exemplo, volto a
referir que não aceitaram a criação de uma
comissão municipal composta por repre-
sentes de diferentes Partidos, rejeitando-a
na Assembleia Municipal, para acompa-
nhar as actividades das empresas munici-
pais. Boicotaram e votaram contra. Não
querem que haja um escrutínio  dos depu-
tados municipais às empresas municipais.
O que representa falta de transparência. 

Voltamos ao tema da Matosinhos Sport.
O PS continua a não aceitar as decisões dos
tribunais, transitadas em julgado, sobre o
encerramento da Matosinhos Sport. Re-
corde-se que há uma série de acórdãos a

decretar o encerramento da empresa muni-
cipal. Mas não só não foi encerrada, como
aconteceu algo muito feio no início de
2019. O governo do PS alterou a lei, legis-
lou à medida da manutenção da empresa
Matosinhos Sport. Ou seja, fez basica-
mente uma lei à medida para que essa em-
presa fosse mantida. Porque não tinha
cobertura judicial, nem enquadramento
legal. Mas hoje já tem enquadramento
legal, fruto de uma alteração legislativa
feita pelo PS, um fato à medida para a con-
tinuidade da empresa. Mas não faz sentido
hoje ter uma empresa municipal que basi-
camente vive da gestão do imobiliário de
Desporto da Câmara Municipal. Mas será
que a Câmara de Matosinhos não sabe, por
ela própria, fazer a gestão dos equipamen-
tos desportivos? Para que existe uma em-
presa a gerir esses equipamentos
municipais? Praticamente é um centro de
emprego do PS. São 120 pessoas a traba-
lhar lá, são 120 militantes do PS de grosso
modo.

A falta de transparência nota-se tam-
bém nas despesas com os subsídios a festi-
vais, com a contratação de artistas, aos
quais os valores de contratações são muitas
vezes muito superiores aos preços pratica-
dos pelos outros municípios. Ou sejam, as
outras Câmaras quando contratam fazem-
no por valores abaixo daqueles que a Câ-
mara de Matosinhos paga. É isso a falta de
transparência. Porque é que a Câmara de
Matosinhos paga acima dos valores do
mercado para trazer a Matosinhos um de-
terminado artista? 

O PS continua a achar que Matosinhos
é seu. Mas Matosinhos não é do PS, é dos
cidadãos, do Povo matosinhense. E este
vota nos diferentes Partidos e o que tem
mais votos é o responsável por gerir a Au-
tarquia. Contudo a máquina do PS continua
a usar e a abusar dos meios municipais, em
proveito próprio. Quantas vezes nós dize-
mos que os administradores e os funcioná-
rios das empresas municipais, bem como
os funcionários da Câmara, podem ser mi-
litantes do PS mas que não podem usar a
sua condição profissional para pressionar
ou coagir diferentes indivíduos da socie-
dade matosinhense, dirigentes associativos
por exemplo, para encherem pavilhões
num comício do PS, apesar de muitas vezes
nem serem socialistas? A isso chama-se
coacção. E falta de transparência. 

Nestes últimos dois anos de mandato de
Luísa Salgueiro verificamos ainda outra
questão, que é um total alheamento, uma
facada no interesse municipal. Por exemplo
no tocante a terrenos na envolvente ao Es-
tádio do Mar. A Câmara fez uma permuta
com uma empresa, na qual a Câmara fica
com um determinado terreno sem capaci-
dade construtiva avaliado, por alto, em 3.5
milhões de euros, e em troca dá a essa em-
presa imobiliária um conjunto de outros
terrenos com capacidade construtiva ava-
liados em cerca de 5.8 milhões de euros,
nessa zona envolvente ao Estádio do Mar.
E esses terrenos, construídos, valerão muito
mais do que os 5.8 milhões de euros. O que
acontece? A Câmara de Matosinhos lesa o
interesse municipal logo à partida em 3 mi-
lhões de euros. E após a construção nesses
terrenos, o interesse municipal é lesado em
mais 10 milhões de euros. E é por isso que
apresentamos uma queixa no Tribunal de
Contas e no Departamento Central de In-
vestigação e Acção Penal. 
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cerca da situação actual de Matosinhos

escentou nada de novo!”


