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Que 
dinâmica? 

N
a sua última crónica pu-
blicada no IN da passada 
segunda-feira, Manuel 
Reis Campos proclama 

em título que "A dinâmica das ci-
dades não pode parar" e que, 
para isso, é preciso ter em conta 
que "o turismo, o comércio, a in-
dústria e a logística exigem mais 
e melhor planeamento urbano e 
uma visão correta e inclusiva do 
território das cidades e do pró-
prio imobiliário". Lendo isto, o 
presidente da CPCI fez-me lem-
brar os recém-eleitos quando 
chegam a uma autarquia: para 
eles é tudo maninho, nada foi fei-
to e que, agora sim, os municí-
pios que vão estar a seu cargo 
vão crescer, desenvolver-se e ser 
porta aberta para a modernida-
de... 

Estes pregadores das realida-
des municipais têm por hábito 
esquecer-se que as cidades, com 
todos os seus defeitos e virtudes, 
já existem há centenas - quiçá 
milhares - de anos e que ao lon-
go deste tempo todo foi construí-
da uma história enriquecedora. 
Eles esquecem-se, por exemplo, 
que no Porto e na sua área me-
tropolitana foi implantado um 
metro ligeiro de superfície; que 
foi constituída a LIPOR, empresa 
intermunicipal que custou mi-
lhares de contos; que se cons-
truíram dois parques urbanos. 
um  junto ao mar, outro na zona 
oriental da cidade; que foi cons-
truída a VCI e duas pontes. Que, 
ainda no Porto, foi necessário 
construir milhares de habitações 
para que pudessem ser elimina-
das centenas de ilhas onde as 
pessoas viviam precariamente. 

Para Manuel Reis Campos, 
nada disso interessa. Não tem va-
lor, por exemplo, a renovação do 
Centro Histórico levada a cabo 
pela Câmara do Porto a partir de 
1974 e que reabilitou a Zona da 
Ribeira-Barredo; não tem valor o 
esforço levado a cabo para aca-
bar com as barracas que existiam 
uni pouco por toda a parte. Não, 
isso não lhe interessa, importa-
-lhe que já existam na cidade 
3927 habitações dedicadas ao 
alojamento local. Nem que para 
isso o Porto tenha cada vez me-
nos portuenses... 


