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O Fim à vista…
Além das crises de liderança no PSD e CDS/PP, o 
tema do momento político que vivemos é o orça-
mento de estado.
No que à luta pelas lideranças diz respeito, Rui Rio 
sofreu um golpe que lhe pode ser fatal, a derrota no 
último conselho nacional que revela um volte face 
mesmo daqueles que até agora estiveram consi-
go. Paulo Rangel, embora apareça com algumas 
fragilidades poderá ter a vida facilitada. Por sua vez, 
no CDS/PP, Francisco Rodrigues dos Santos faz 
de tudo na luta pela sobrevivência, recorrendo até 
à “respiração arti� cial” de perdão de quotas aos 
militantes faltosos.
Quanto ao orçamento de estado, tudo parece estar 
em aberto sem se saber como vai acabar, mas o ca-
minho da aprovação parece cada dia mais estreito e 
difícil. Os partidos à esquerda do PS estão em maus 
lençóis e a agitação interna começa a fazer-se notar 
nos seus corredores. 
Para o PCP os resultados eleitorais decrescem 
eleição após eleição. O eleitorado dito � el vai 
desparecendo e o partido não é atrativo para as 
gerações jovens, fruto da idade dos seus mais diretos 
protagonistas, seja ela real ou discursiva. A narrativa 
comunista é mais ou menos a mesma desde Álvaro 
Cunhal, não obstante as mudanças da realidade. 
Por outro lado, as cedências feitas quer na primeira 
geringonça quer na atual aparência de geringonça, 
deixam o partido despojado das suas habituais cau-
sas e, por isso, do seu habitual eleitorado.
O BE de esquerda vai perdendo caminho porque 
as suas causas fraturantes vão sendo cumpridas, o 
espaço urbano de protesto tem novos protagonistas 
de discurso mais fácil e mais ruidoso e, portanto, de 
mais fácil adesão. Além de que, se torna cada vez 
mais difícil o protesto contra aquilo que se ajudou a 
cozinhar.
O Presidente Marcelo, na personagem de concilia-
dor vai apelando ao entendimento, acenando com a 
tragédia que seria uma crise política após uma crise 
pandémica. Ora, esta atitude é consentânea com 
aquele que é o seu papel funcional e, simultanea-
mente, com aquele que é o seu objetivo político. Ao 
presidente compete viabilizar uma solução gover-
nativa para o país. Ao Professor Marcelo Rebelo de 
Sousa convém que a direita esteja preparada para 
voltar ao poder. Do mais elementar!
António Costa, um jogar de Xadrez político, 
prepara-se para todas as hipóteses, exceto para a de 
fornecer oxigénio aos seus parceiros de esquerda. 
Para já, mantém-se na mesa de negociações, mas 
sem grandes trunfos na manga. No entretanto, 
convocou reunião da comissão política nacional 
para a próxima sexta-feira, dia a seguir ao próximo 
conselho de ministros. Não, não há coincidências!
O país precisa de um orçamento aprovado, tanto 
mais que a isso aconselha a anunciada bazuca, 
mas corre riscos se aumentar a divida pública nos 
próximos 3 anos. Riscos de um novo plano de 
intervenção e acompanhamento. E, por isso, é difícil 
abrir os cordões à satisfação dos anseios comunistas 
e bloquistas.
Não sendo o � m em vista, eleições podem ser o 
� m à vista…

* ADVOGADA

HELENA 
TERRA *

O país precisa 
de um 
orçamento 
aprovado, 
tanto mais 
que a isso 
aconselha a 
anunciada 
bazuca, mas 
corre riscos se 
aumentar a 
divida pública 
nos próximos 
3 anos.

O espaço público
A propósito do espaço público, o arquiteto e 
urbanista português Nuno Portas refere que 
o elemento aparentemente ‘negativo’ é o mais 
duradouro da cidade, porque, a� nal, o que mais 
caracteriza a cidade são os seus ‘vazios’.
As múltiplas e variadas intervenções que 
ocorrem no espaço público, ao longo do tempo, 
contribuem, no entanto, para a perda da sua 
identidade e integridade, sobretudo nas cidades 
de pequena e média dimensão. A origem 
desta perda reside, sobretudo, na sobreposição 
inesperada de modelos e propósitos diferentes 
daqueles que intervêm no espaço público. 
Consequentemente, o desenho do espaço 
público altera-se (por vezes, quando há uma 
obra a decorrer, o espaço público desaparece 
simplesmente) e quebram-se continuidades. O 
peão, nestes contextos, é deixado à sua sorte, 
coagido a ocupar o espaço do automóvel onde 
o investimento não deixa de cessar. A este é-
-lhe atribuído sempre mais e mais espaço, com 
pavimentos contínuos e de grande qualidade. 
Melhoram-se as condições para que a � uidez, 
naqueles espaços, seja uma constante, promo-
vendo, desse modo, o alcance de velocidades 
altas que colocam verdadeiramente em perigo 
os peões ou aqueles que praticam velocidades 
mais reduzidas.  Se recuarmos no tempo, não é 
o automóvel o elemento mais antigo do espaço 
urbano. São, justamente, as pessoas que, com a 
sua circulação e encontro, garantem a vida e o 
encanto de uma cidade. Antes dos automóveis, 
as pessoas percorriam quilómetros para chega-
rem ao centro de uma cidade. 
Ao pensarmos na reabilitação dos edifícios 
antigos, considera-se que uma das vantagens 
nessas operações de reconstrução é a incorpo-
ração de um ligante, ou seja, de uma argamassa 
à base de cal hidráulica capaz de assegurar uma 
total compatibilidade química e mecânica com as 
alvenarias antigas.
Considero a validade deste conceito para o tema 
em apreço. Ou seja, a intervenção no espaço 
público deve contribuir para que este se torne o 
ligante capaz de assegurar uma total compati-
bilidade, neste caso também física, química e 
mecânica com o que o rodeia, ou seja, com os 
edifícios mais antigos, com os mais recentes e 
com outros acontecimentos que ocorram no 
espaço, ao longo do tempo. 
Para tornar operativa esta ideia – o espaço pú-
blico como ligante – torna-se essencial estudar 
o que existe, mapear contextos, estabelecer 
relações e encontrar sínteses com capacidade 
de comunicar com todos os intervenientes e 
utilizadores do espaço público. Para a concreti-
zar, é urgente um quadro de ação onde o poder 
político assuma a responsabilidade da gestão do 
desenho, da programação da intervenção, do 
estudo de adequação para garantir, sempre, o 
acesso a todos, sem exceção. 
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O NOSSO SUSTENTO SÃO OS NOSSOS LEITORES. ASSINE.

Centenário 

O Correio de Azeméis iniciou o ano centenário, 
no passado 5 de outubro. Um século de pu-
blicação ininterrupta. De História. São 4.908 
edições. Notável!
O motivo de satisfação pela longevidade é, 
em si, um facto que nos enobrece. Contudo, 
é também motivo de referência chegar aqui 
em constante inovação, em constante adap-
tação do conteúdo à evolução do jornalismo. 
Procuramos ser uma escola do melhor jorna-
lismo. Temos feito questão de estar sempre à 
frente no que de melhor o mundo oferece. 
Mas, são os estimados e � éis leitores a 
verdadeira razão de satisfação. De nobre 
existência. São mais de 5 mil os que pagam a 
sua assinatura. Podemos a� rmar que vivemos 
dos nossos leitores. Esta realidade empresta-

-nos um sentido de independência em relação 
a poderes políticos e económicos. Os nossos 
tradicionais anunciantes estão também na 
primeira linha a assegurar a nossa indepen-
dência.
O nosso único compromisso é para com os 
nossos estimados leitores. Temos uma rela-
ção de afeto com os oliveirenses. Construída 
num século de serviço público. 
Os oliveirenses sabem que podem contar 
connosco. Os nossos leitores abrangem todos 
os quadrantes políticos, económicos e sociais. 
Fazemos questão de ser a voz dos que não 
tem voz. Um jornalismo que chega ao cen-
tenário a poder trazer a público as verdades. 
Mesmo as mais incómodas. Assim queremos 
continuar, parceiros da construção democrá-
tica e da cidadania. 
Não conseguimos ver o nosso concelho sem 
um jornal. Seria um concelho mais pobre. 
Oliveira de Azeméis pode contar com um 
jornal centenário, que se foca em cumprir 
bem a sua missão: estar ao serviço de todos os 
oliveirenses. 

EDUARDO COSTA, diretor


