






























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PORTO NIDADE  

Mostro -vos fotografias da vossa cidade, t iradas durante o últ imo passeio JN com 
o Germano silva. O próximo passeio com o Germano será no últ imo domingo 
deste mês. Não ide à missa, ide passear com o Germano !!  Agora, respondendo 
às questões do Tiago: 
O que fazer com o Aleixo? Fazer o que é normal e sensato: Reabil itar as torres ( 
de resto, em parte Rui Rio tem feito quase-reabil itações em outros bairros). 
Arranjar um programa médico e de actuação social que ataque o consumo de 
droga da zona e um programa policial que actue nos casos de tráfico. usar a 
inteligência nos casos de consumo-tráfico... 
E com o Bolhão? Fazer o que o PCP propõe. Reabil itar, claro. Não percebo como 
é que ao PS e PSD ainda há nesta fase dúvidas "existenciais" quanto a isto 
depois do calvário percorrido pelo Bolhão...Já há um projecto ( aliás, já há dois: o 
do Arq.º Massena e o do IGESPAR). Já há um orçamento. Já há esta sugestão de 
financiamento aproveitando o QREN. Por isso: Avançar para concurso de 
empreitada e obras...Já! 
E com o Silo-auto? A CMP devia ceder o espaço a custo zero ( ninguém o quer, 
de qualquer forma…) á “cultura da cidade”, para ocupação low cost.  Antes que a 
austeridade expulse TODOS os criadores da cidade, este seria um magnífico Silo 
Cultural. Antes eram latas com rodas, doravante seriam exposições de escultura, 
graff it i artístico nas paredes curvas, teatro e performances, concertos, passagens 
de vídeo nas rampas, conferências culturais, etc…( e não é utópico. Os que 
agora nos esganam em juros de “ajuda” ( Berlim e Amesterdão) já tiveram 
edifícios assim ocupados com a sua “cena cultura”…E com os imóveis municipais 
devolutos no Centro Histórico e não só? Okupá-los i legalmente. Já vimos que não 
haverá boa vontade para haver um qualquer programa público ( nem privado...) 
de reabil itação urbana, por isso: solução "liberal", aliás: "solução 
libertária"!!Continuamos a incentivar a existência de bairros sociais, ou 
apostamos na integração de quem tem mais carências através do arrendamento 
de imóveis em mercado aberto? Ninguém está a incentivar a existência de bairros 
sociais...Estes( goste-se ou não) existem, e "agradeça-se a Salazar" a sua 
qualidade “espectacular”...Quanto a pôr "pessoas carenciadas" a pagar rendas 
em mercado aberto...Aos preços das rendas do mercado aberto?? que o PSD 
quer aumentar pornográficamente, ao mesmo tempo que aumenta o subemprego 
e odesemprego desta gente?? não brinquem. haja lagum decoro e olhos abertos 
para a nossa volta, que é miserável. aliásw. A propósito. Somos todos 
carenciados , não há classes médias, agora. 
Como vamos aproveitar a capacidade de trabalho de quem recebe RSI e pode 
ajudar por exemplo na manutenção e vigilância do espaço público (em parceria 
com juntas, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Segurança Social, IPSS, 
Polícia)? Há um órgão Municipal que é de propaganda, a revista “PortoSempre”. 
Quando é que a ERC fecha esse órgão não-público onde apenas se expressam as 
opiniões pessoais do Presidente de Câmara eleito? Abram a revista, por favor na 
página 052 e leiam a pergunta do inquérito: “  Quem se recusa a trabalhar deve 
continuar a receber o rendimento mínimo?”. Eu pergunto: O que é que “ isto” tem a 
ver com uma revista de polít ica Municipal? A extrema direita ( para quem não 
sabe, chama-se “PSD”) no seu Populismo do pior. Essa gente “que não quer 
trabalhar” é vista como pessoas a quem se pode pegar e pôr a fazer o que dá 
jeito á instituição(!!). É um abuso sem nome! E porque não pô-los a gerir 
empresas? “Essa gente” tem a mesma formação (nenhuma) quer para jardinar 
quer para gerir. É igual, para o caso. E pôr Miguel Relvas a jardinar, já agora? É 
desta vez que se vai passar a disponibil izar online a gravação vídeo das reuniões 
da Assembleia Municipal? Não faço idéia. Mas é bom que seja desta vez que se 



transfira para um lugar verdadeiramente público a assembleia municipal, … 
conforme uma proposta do Bloco de esquerda em que se propôs a sua 
transferência para o funcional, belo e público Auditório da Biblioteca Municipal 
Almeida Garrett ( Arq.º José Manuel Soares). 
Que solução propomos para acção no Centro Histórico? Esta 

(l inkhttp://www.aquipodiavivergente.com/p/projecto-de-lei.html) solução 
que o Bloco de Esquerda tem vindo a apresentar ( é actual e não “utópica”, ó 
senhores da Utopia - Distopia Liberal)  
 

 

 


