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Foi vereador durante cerca de quin-
ze anos e presidente da Câmara ou-
tros quinze. Dois anos após a saída
da Câmara de Santo Tirso, Castro Fer-
nandes dá, ao Entre Margens, a sua
primeira grande entrevista. Fala do di-
álogo com o atual presidente da Câ-
mara e faz considerações sobre o fu-
turo político do concelho. Do atual
Primeiro-ministro e de José Sócrates.
De como sempre optou por se man-
ter no concelho apesar dos convites
para abraçar outras funções. Recorda
alguns dos grandes projetos que lhe
passaram pelas mãos e dos que, como
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ENTREVISTA
Afirmação plena
de António Costa
vai acontecer
no Congresso
Nacional do PS

CASTRO FERNANDES

DOIS ANOS APÓS A SAÍDA DA CÂMARA DE SANTO TIRSO, CASTRO
FERNANDES DÁ A SUA PRIMEIRA GRANDE ENTREVISTA. NELA
GARANTE, COM A MESMA CONVICÇÃO, NÃO TER ABANDONADO A
VIDA POLÍTICA E NÃO PRETENDER VOLTAR A OCUPAR QUALQUER
CARGO CONCELHIO

o cineteatro, não conseguiu realizar,
mas que “era um projeto fabuloso”.

Porque é que demorou dois anos a
aceitar dar esta entrevista?
Depois de trinta anos de atividade
política entendi, por bem, não me pro-
nunciar logo a seguir, podia ser mal
interpretado. Mas em algum momen-
to isso teria de acontecer, até porque
eu não abandonei a vida política. Faço
parte, desde sempre, dos órgãos po-
líticos nacionais, da Comissão Políti-
ca Nacional, estou ligado aos proble-
mas do país. Aliás, ao nível nacional,
num ou noutro caso já me tenho pro-
nunciado, e mesmo a nível local tam-
bém. Quanto a questões de âmbito
concelhio, entendi que não me devia
pronunciar, pelo menos durante um
período de tempo. Depois também
houve processos eleitorais, primeiro
as eleições de 2013, depois as Euro-
peias, depois passamos por um pro-
cesso interno no Partido Socialista um
pouco duro. Logo após as Europeias,
todos sabem que eu apoiei, de imedi-
ato, o dr. António Costa para secre-
tário-geral do partido. Esse processo
levou o dr. António Costa à lideran-
ça do PS e eu acompanhei-o até às
legislativas, onde estive altamente en-

volvido e fiz parte da direção distrital
de campanha. No último congresso
nacional estive na COC (Comissão
Organizadora do Congresso) e, por-
tanto, mantive uma atividade política
de caráter mais abrangente, nacional.

Acha que o PS está em crise desde
essas mudanças?
Os processos políticos no interior
dos partidos, quando há mudança
de liderança, podem ser difíceis, e os
mais de 30 anos de experiência po-
lítica ensinaram-me isso. Eu assisti à
saída do dr. Mário Soares, à entrada
do dr. Vítor Constâncio, que foi um
processo um pouco complicado. Lem-
bro-me da disputa que houve entre
o dr. Vítor Constâncio e o dr. Jaime
Gama. Depois apoiei o dr. Jorge Sam-
paio contra o eng. António Guterres
no início dos anos 90. Estes proces-
sos são sempre muito duros. Entre-
tanto também estive com o dr. Ferro
Rodrigues, que saiu fruto do proble-
ma que houve com o dr. Jorge Sam-
paio. O dr. Ferro Rodrigues entendia
que deviam ser convocadas eleições
legislativas em 2004, o dr. Jorge Sam-
paio entendeu que não, que deveria
nomear o dr. Santana Lopes. Com a
saída do dr. Ferro Rodrigues houve

uma luta política das mais duras que
vi até hoje, com o eng. José Sócrates,
o poeta Manuel Alegre e o dr. João
Soares. Foi uma luta a três muito dura
que o eng. José Sócrates venceu ex-
pressivamente. Depois gerou-se um
processo, que na minha opinião não
foi muito correto, que foi o processo
da ida para o poder do dr. António
José Seguro. Eu, na altura, defendi o
Francisco Assis para candidato a se-
cretário-geral, mas nós sabíamos, à
partida, que ele iria perder porque o
dr. António José Seguro tinha anda-
do sete anos a preparar-se para ser
candidato. Foi eleito democraticamen-
te, submetemo-nos à decisão e nas Eu-
ropeias houve uma nova cisão, dois
candidatos. Foi, de facto, duro quan-
do o dr. António Costa entrou para
a liderança do partido, com muitos
problemas internos, mas penso que
se tem vindo a afirmar nessa lideran-
ça. Vamos ter um Congresso Nacio-
nal em junho e penso que aí se vai
dar a afirmação completa do dr.
António Costa, porque ele conseguiu
realizar um dos grandes objetivos do
PS que foi liderar novamente o go-
verno, ele é primeiro-ministro.

Mas o que é que acha que falhou

CASTRO FERNANDES
ENTENDE QUE NAS ELEIÇÕES
PRESIDENCIAS O PARTIDO
SOCIALISTA SAIU PREJU-
DICADO POR NÃO TER
APOIADO UMA CANDIDATURA
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para que António Costa não tivesse
ganho as eleições de uma forma ex-
pressiva, num contexto de crise?
Eu penso que há várias questões. A
prisão do eng. Sócrates, de facto, cau-
sou vários problemas. Se se verificar
as sondagens do dr. António Costa
logo a seguir às primárias, ele estava
na ordem dos 45 por cento e depois,
com o problema do eng. José Sócrates,
o PS, de facto, baixou. E depois, sem-
pre que havia um momento alto do
Partido Socialista, aparecia uma notí-
cia qualquer contra o PS. Por outro lado,
a direita tinha um governo forte, en-
tre Pedro Passos Coelho e Paulo Por-
tas, que agora já terminou, é interes-
sante que agora já terminou. Era uma
aliança muito forte, estavam no poder
e é lógico que lutaram até à exaustão
para conseguir ficar na liderança. Não
conseguiram porque na Assembleia
da Republica há uma maioria que tem
60 por cento e o PSD e o CDS só têm
40 por cento e, portanto, não tinham
condições para governar o país.

Está convicto, então, que temos con-
dições para ter um governo para
quatro anos?
Eu estou convicto. Não vai ser um
governo fácil, mas eu acho que o dr.

António Costa é um grande negoci-
ador político, está habituado a estas
negociações e, para quem estranha
esta aliança com os partidos à esquer-
da, é preciso que nos lembremos que
o dr. Jorge Sampaio foi presidente da
Câmara de Lisboa com uma aliança
com o Partido Comunista Português
e foi assim que ganhou, com maioria
absoluta, e o dr. António Costa tam-
bém esteve nessas negociações. Hoje
em dia a política não se faz como se
fazia antigamente, a negociação tem
de ser permanente, o diálogo verdadei-
ro, não o diálogo falso, tem de ser
permanente e só assim se conseguem
aprovar documentos tão importantes
como o Orçamento de Estado ou apoi-
ar o governo e o seu processo políti-
co. Tivemos um início bastante com-
plexo, mas logo se chegou a uma
conclusão: ele tem condições para
governar os quatro anos. Muita gen-
te achava que ele ia ter problemas
com o Orçamento de Estado junto
de Bruxelas, não teve. Muita gente
pensava que ele ia ter problemas com
a aprovação do Orçamento de Esta-
do, não teve. Agora é lógico que ha-
verá reivindicações e haverá greves e
haverá questões para resolver, mas
em democracia é mesmo assim.

Que fatores explicam que Marcelo
Rebelo de Sousa não tenha tido uma
oposição que o levasse à segunda
volta?
Foi o problema da divisão interna do
Partido Socialista. No dia da apresen-
tação das listas dos candidatos a
deputados em Lisboa, feita pelo dr.
António Costa, ele dá uma entrevis-
ta à SIC Noticias. Nesse mesmo dia, a
essa mesma hora, a dra. Maria de
Belém apareceu a candidatar-se à
Presidência da República. Isto causou
uma grande divisão, não permitiu que
o Partido Socialista apoiasse um só
candidato e os votos do partido fica-
ram muito divididos. Eu apoiei o
Sampaio da Nóvoa e, ainda hoje,
estou convicto de que fiz bem, hou-
ve quem tivesse apoiado a Maria de
Belém e veja-se os resultados que a
sua candidatura teve, nomeadamen-
te no concelho de Santo Tirso. É im-
portante que se diga isto, foi, de fac-
to, uma candidatura desastrosa, na
minha opinião feita contra o Partido
Socialista, feita contra o secretário-
geral António Costa e também para
que o candidato que eu apoiava não
pudesse ir à segunda volta. O Sam-
paio da Nóvoa ficou a 2% de ir à se-
gunda volta. Penso que o PS, no que
se refere a presidenciais, ainda não
aprendeu a unir-se em torno de um
único candidato. Ele poderia ter sido
e deveria ter sido o eng. António Gu-
terres, poderia ter sido o dr. António
Vitorino, podia ter sido o dr. Jaime
Gama, mas eles não quiseram. Cada
um fez o que entendeu e o Partido
Socialista, na minha opinião, deveria
ter apoiado um candidato, não apoiou,
mas é uma decisão que foi tomada
pelos órgãos nacionais do partido e
que levou a esta situação. Vamos ter
o professor Marcelo Rebelo de Sousa
na presidência, pelo menos por cin-
co anos, mas atenção, o professor
Marcelo Rebelo de Sousa venceu cla-
ramente e democraticamente as elei-
ções e com um aspeto extremamente
importante: sem procurar ter o apoio
explícito, em campanha, dos partidos
que, na prática, o apoiaram que foi o
PSD e o CDS. Ele quis candidatar-se
autonomamente e, portanto, isso tam-
bém valorizou a sua vitória.

Enquanto foi presidente de Câmara
depositou grande confiança no Eng.
José Sócrates, mantém essa opinião?
Mantenho. O eng. José Sócrates foi,
claramente, o homem que mais inves-
timento trouxe para Santo Tirso. Em
2011, eu fiz um levantamento dos
projetos que ele apoiou, foram 156
milhões de euros de investimento,

podem ser consultados na revista mu-
nicipal que, dantes, era muito objetiva.
Recordo o parque escolar, os investi-
mentos na área da saúde, nomeada-
mente na Unidade de Saúde de Arei-
as e na de S. Martinho, a emblemática
a Escola Básica Integrada de S. Tomé
de Negrelos que, ao todo, envolveu
um investimento de sete milhões de
euros. A Parceria da Regeneração Ur-
bana, nomeadamente o Parque Urba-
no da Rabada e o passeio das mar-
gens do Ave e todos os investimen-
tos na Fábrica de Santo Thyrso. Por
tudo isto eu tenho de estar reconhe-
cido. E a estes projetos, soma-se o
investimento feito, na ordem dos 125
milhões, no ambiente e no âmbito das
Águas do Noroeste, e quase 30 mi-
lhões na educação, tendo em conta
duas grandes escolas: a Secundária
Tomaz Pelayo, que é uma escola fantás-
tica; e a Secundária D. Dinis, cuja obra
foi lançada nessa altura e estava em
bom andamento, mas pararam no fi-
nal de 2011, nem sei bem porquê. O
alargamento da A3 custou mais de
10 milhões de euros e também fo-
ram apoiadas obras importantes,
como o quartel dos Bombeiros Vo-
luntários Vermelhos, de Santo Tirso,
ou o quartel da PSP. Portanto, eu só
tenho de estar reconhecido ao eng.
José Sócrates.

Considero-me amigo do enge-
nheiro José Sócrates, amigo pessoal,
e não é por o meu amigo ter proble-
mas que eu o deixo. É público que o
visitei quando ele estava detido e ain-
da um dia destes estive com ele a
assistir a uma conferência. É uma pes-
soa que eu aprecio, acho que foi um
grande líder político, está a procurar
resolver os problemas que lhe levan-
taram. Eu confio nas decisões defini-
tivas dos tribunais e até hoje o eng.
José Sócrates nem acusado foi de nada,
veja-se lá. Esteve um ex-primeiro minis-
tro preso quase um ano sem uma
única acusação, é perfeitamente ina-
creditável e acho que num estado de
direito isto não pode suceder. |||||

Hoje em dia, em política a negociação tem de ser permanente, e só
assim se conseguem aprovar documentos tão importantes como o
Orçamento de Estado ou apoiar o governo e o seu processo político”.

O eng. José Sócrates
foi, claramente, o
homem que mais
investimento trouxe
para Santo Tirso”.

“Considero-me seu
amigo, amigo pesso-
al, e não é por o meu
amigo ter problemas
que eu o deixo”.

“

“

“A candidatura da
dra. Mária de Belém
foi desastrosa e,
na minha opinião,
feita contra o
Partido Socialista”
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Como é o seu dia a dia atualmente?
Eu não quis regressar a um emprego
certo. Fazia parte dos quadros de uma
grande empresa de Vila das Aves e,
se quisesse, tinha o direito legal de
regressar ao grupo onde trabalhei an-
tes de entrar para a Câmara. Mas mui-
to antes de sair decidi que não vol-
tava a um trabalho regular, acho que
devo dedicar-me a outras coisas. Faço
a vida política, tenho a minha vida
privada, faço um ou outro trabalho,
mas não tenho uma função determi-
nada, faço o que quero que é uma
coisa que vale muito. Por outro lado,
acompanho a minha família.

E como é que vê o concelho com o
distanciamento que tem agora?
Tenho uma visão mais alargada mas
é lógico que não tenho tanta proximi-
dade. Acabei por não estar nos pro-
cessos diretamente, mas também lhe

“Muitas obras
começaram
comigo mas
quando foram
inauguradas não
fui convidado”

digo: não tenho sido convidado.
Muitas obras começaram comigo e
quando foram inauguradas, não fui
convidado. Só fui a uma porque era
a 50 metros de minha casa, eu que-
ria ver a obra, não tinha visto e fui
ver. Foi um projeto no qual me em-
penhei muito, o da esquadra da PSP,
pois em causa estavam questões de
segurança e os agentes da PSP não
tinham condições de trabalho no
parque D. Maria II. Mas quando falo
do quartel da PSP poderia falar de
muito mais obras que foram feitas.
Por exemplo, a obra em que eu me
empenhei mais na Vila das Aves - e
penso que é a única que foi inaugu-
rada nos últimos dois anos - é a Av.
de Paradela a Cense, que eu deixei
praticamente executada. Em outubro
de 2013 já tinha a pavimentação fei-
ta, foi só fazer os remates, e até com-
preendo que não tenha sido logo a
seguir inaugurada, mas agora tam-
bém não interessa porquê. Eu fiz um
protocolo com a Secretaria de Esta-
do dos Transportes, com a REFER e
com a Câmara de Famalicão para que
a ponte de Caniços fosse executada,
foi inaugurada e muito bem. Alias,
há uma coisa que eu acho bem, é
que tenha sido dada continuidade
às obras até à sua conclusão. Uma
obra para a qual não fui convidado
e que foi inaugurada foi a Unidade
de Saúde de S. Martinho do Campo,
fui eu que me empenhei, com o dr.
Manuel Pizarro, que era então Secre-

tário de Estado da Saúde que arran-
jou dinheiro, através dos fundos co-
munitários para este e para o de Arei-
as. Areias ainda foi aberto informal-
mente antes de eu sair, em S. Marti-
nho do Campo, por razões várias, hou-
ve problemas e atrasou-se um boca-
do a obra. Outra obra que me pôs
os cabelos brancos para ser resolvi-
da foi a capela mortuária de S. Tomé.
Também a deixei em andamento mas
não tive a dita de ir à inauguração.
Eu podia ter ido, mas achei que não
devia até porque se costuma dizer
que ‘a casamentos e batizados vais
só se fores convidado’.

Uma obra interessante também foi
a da Quinta de Fora. Desbloqueei o
processo todo com a Misericórdia,
negociamos a cedência dos terrenos,
construímos lá o centro de estudos
ambientais e a escola da hotelaria. Tive,
no outro dia a oportunidade de ver
a obra porque fui convidado pela JSD
para dar uma conferência sobre o po-
der local, e aceitei. Na altura algumas
pessoas do PS até mandaram mails
às pessoas a dizer que eu não devia
ter ido. É interessante a dualidade
de critérios: ninguém criticou, agora,
o eng. António Guterres, que está
também numa posição em que não
assume funções diretas ao nível do
partido, por aceitar, e muito bem, ir
às Jornadas Parlamentares do PSD e
não percebo porque não é bem visto
que eu, sendo ex-autarca, tivesse dado
uma conferência conjuntamente com
o um outro ex-presidente da Câma-
ra, o de Penafiel. Até por confronto
de ideias, ele era do PSD, eu sou do
PS, os jovens sociais-democratas que-
riam ouvir opiniões, convidaram-me,
eu pensei um pouco, já sabia que ia
ter um ou outro problema, mas fui.

Outra obra, a cuja inauguração

não assisti, foi a do Parque Desportivo
Municipal da Rabada que, depois de
conseguir os financiamentos devidos,
decidi avançar com ela em 2013. Não
fui, porque também não fui convida-
do. Mas não há problema nenhum,
eu não fico melindrado com isso, ain-
da assim não deixo de querer uma
pequena cota parte desse processo.
Todas as obras de que eu falei foram
financiadas. Quando eu falo das ver-
bas conseguidas para a execução de
algumas grandes obras, elas advêm
de profundas negociações que de-
moraram muito tempo a fazer, pas-
sando, já na sua fase de execução,
para o mandato seguinte. É normal,
é normal, é democrático, porque os
mandatos não são estanques.

A cada eleição sua surgiam boatos
de que pudesse abandonar o conce-
lho para abraçar outras funções. Por-
que é que isso não aconteceu: por
opção ou  não havia convites?
Foi, fundamentalmente, por opção.
Tive várias solicitações, em diferentes
alturas, mesmo quando era ainda
vereador. Já agora posso dizer uma
coisa que não disse ainda publica-
mente: podia ter-me candidatado a
deputado da Assembleia da Repúbli-
ca, não fui porque não mexi uma
palheira, porque não era esse o meu
objetivo. E porque é que eu optei pela
Câmara de Santo Tirso? Eu fiz a mai-
or parte do meu trajeto político na
Câmara, e há uma coisa que hoje
leva a que me sinta um pouco livre, é
que durante os 30 anos em que es-
tive na Câmara Municipal, assumi-a
à semana e aos fins de semana. Não
parava porque o concelho é grande
e justificava a nossa presença em todo
o lado. Podia ter feito uma carreira polí-
tica nacional, mas para isso teria de

CASTRO FERNANDES

CASTRO
FERNANDES

FOTOGRAFADO NAS
INSTALAÇÕES DO
ENTRE MARGENS
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ser deputado ou ir para o governo.
Atenção que nunca fui convidado para
membro do governo, mas também
nunca me pus a jeito. Eu optei clara-
mente por Santo Tirso, não me arre-
pendo, optei pelo concelho também
por razões familiares. Eu não tinha
condições para levar a minha família
para Lisboa e o afastamento não era
o meu objetivo. Todos temos na vida
objetivos pessoais, objetivos políticos,
objetivos familiares e eu não me sen-
tia muito bem com esse afastamento
porque já me tinha bastado enquan-
to autarca. Reconheço que, nessa al-
tura, às vezes entrava e saí de casa a
horas em que já não via ninguém. A
vida de um autarca que se queira
dedicar a 100 por cento é assim.

Eu não sou uma pessoa muito vi-
ajada e enquanto autarca nunca fiz
da função um exercício itinerante de
andar a divulgar o concelho por todo
o mundo. Normalmente, em setem-
bro, ia a Gross Umstadt porque há
lá uma comunidade portuguesa e
tirsense enorme e eram os próprios
emigrantes que me diziam que eu
devia ir, ou a com Saint-Péray. De res-
to, as minhas viagens ao nível oficial
eram muitíssimo limitadas.

Mas se esses convites surgirem ago-
ra pondera aceitar?
Ora bem, eu não sei o que sucederá,
só perante um caso concreto é que
posso falar. Acho que ainda tenho
potencialidades para desenvolver, mas
também não aceito um cargo qual-
quer, só para ter um cargo. Circulou
na cidade de Santo Tirso que eu vou
ocupar um cargo que não tem nada
a ver com a minha experiencia, nem
autárquica, nem de engenharia, nem
de nada e é completamente falso…

É verdade que mantem dossiês so-
bre os mais variados assuntos ou é
só boa memória?
Eu penso que as pessoas têm muito
pouca memória e até tendem a apagá-
la. Eu nunca apaguei a memória dos
meus antecessores, dei continuida-
de ao trabalho deles naturalmente e
cheguei a convidá-los para estarem
em atos públicos. Agora, hoje em dia,
com a era digital nem é preciso ter
muitos papéis organizados, eu é que
sempre me habituei - e toda a gente
sabia -, que eu tinha e tenho dossiês
organizados, não os deitei fora, é cla-
ro. Eu gosto de estar preparado quan-
do sou confrontado com assuntos, não
gosto de falar de cor, sou uma pessoa
organizada por natureza, sou assim,
talvez seja um pouco até em demasia,
mas ainda continuo organizado. |||||

O que é que sempre quis realizar
enquanto esteve à frente do municí-
pio, mas não conseguiu?
Eu gostava de ter recuperado o cine-
teatro. Em 2008 fiz um concurso
público para a sua recuperação. Fize-
mos um projeto fabuloso, é bom que
se diga, com dois auditórios, um de
200 lugares e um de 400, que é
fantástico. Tinha também uma sala de
exposições, um café bar, enfim, tinha
tudo o que deve ter uma verdadeira
casa da cultura. Não consegui por-
que se tratou de um concurso públi-
co para ser realizada uma parceria
público privada. O grupo que ganhou
não conseguiu o financiamento jun-
to da banca, numa altura em que as
PPP foram quase todas suspensas. Eu
quis deixar uma boa saúde financei-
ra para o município e por isso não
avancei com essa obra, com recursos
da própria Câmara. Alias, há uma série
de obras que possivelmente vão ser
feitas no futuro, como a rotunda da
Praça Camilo Castelo Branco, em fren-
te à central de camionagem, que é
um projeto mandado executar por
mim e que está preparado para ar-
rancar de um dia para o outro. Outra
que vai arrancar é o Parque Urbano
da Quinta de Geão, está feito o pro-
jeto. Dizem-me agora que vai ser
reformulado e que aquilo se pode
traduzir num aumento de custos
muito grande, não sei. Também não
arranquei com a obra porque achei
que não devia hipotecar o futuro.

Já que fala de projetos: havia proje-
to para a Av. Conde Vizela?
Havia sim senhor. Foi feito um proje-
to urbanístico pelo arquiteto Manuel
Fernandes de Sá e já nessa altura se
colocou o problema do abate de ár-
vores. Tal como agora, entendia-se
que as árvores deviam ser cortadas
por questões de segurança. Encomen-
damos um estudo urbanístico ao refe-
rido arquiteto, estudo esse que tinha
a ver não só com a rua, mas também
com as volumetrias, com toda a parte
de crescimento que se previa para a
avenida. Era um projeto de elevadís-
sima qualidade porque a avenida fun-
ciona um pouco como a ‘baixa’ da
Vila das Aves. A Av. Conde Vizela
hoje não é propriamente muito forte,
mas penso que, fruto da localização
da estação, dos acessos privilegiados

a partir da EN105, do próprio aces-
so a partir do mercado, aquilo pode
levar um ‘clique’ de um momento para
o outro. Portanto, aquela obra da av.
Conde Vizela podia e devia ter sido
feita daquela maneira. Custaria mais
dinheiro? Provavelmente, mas é mes-
mo assim, as obras quando são fei-
tas de novo, têm de ser feitas com
muita qualidade, e foi isso que eu
procurei fazer, agora cada um tem a
sua perspetiva.

A Fábrica está incluída na Parceria
da Regeneração Urbana que foi um
dos grandes legados do seu manda-
to. Como é que olha para aquele edi-
fício atualmente?
Eu temo que sejam alterados os prin-
cípios básicos que levaram à recupe-
ração da Fábrica. O objetivo era criar
um quarteirão cultural e industrial.
Em relação à Incubadora de Moda e
Design, por exemplo, não tenho acom-
panhado em pormenor, mas dizem-
me que têm havido profundas alte-
rações. Pelo que sei houve pessoas
que estavam naquele projeto desde
o início e que saíram. Isso é outra
história, mas seja como for, a incuba-
dora pode ser um marco fundamen-
tal para o futuro, até porque estamos
numa zona têxtil. Devem ocorrer even-
tos que promovam a moda, mas essa
é a componente mais mediática, não
tem a ver com a componente produti-
va, porque aquela incubadora estava
associada a vários projetos no norte
de Portugal, numa parceria comum.

De qualquer das formas, a obra
está feita, agora é preciso dar-lhe fun-
ções mais explícitas. Aguardemos o
que vem aí, porque parece estar em
curso uma alteração global. Ouvi falar
num ‘fun park’, num parque de diver-
sões, mas não sei se se coaduna com
as funções para os quais estava previs-
to o quarteirão cultural. Sei de dois
municípios, Penafiel e Braga, que ti-
nham ‘fun parks’ que não resultaram.
Posso dizer que quando o espaço foi
recuperado havia duas opções: uma
era fazer o que fizemos; outra, era lá
deixarmos construir um grande hiper-
mercado. Eu desempatei e fui favorá-
vel ao modelo do desenvolvimento
económico, das incubadoras e do
quarteirão cultural e industrial.

Porque é que o problema do estaci-

onamento em Santo Tirso nunca foi
resolvido?
Eu fiz um concurso para que fossem
feitos dois parques subterrâneos. A
obra custava 5 milhões de euros e eu
entendi, na altura, tal como entendi
no caso do cineteatro, do parque de
Geão, ou no da rotunda, que não
iria onerar o futuro e fazer obras que
depois dificilmente a câmara teria di-
nheiro para pagar. Projetos tinha eu,
vão lá aos arquivos, há imensos, po-
dem ser é readaptados. Aliás preo-
cupava-me também com o desenvol-
vimento harmónico das freguesias.
Realizava imensas visitas às freguesi-
as, normalmente acompanhado por
jornalistas, pelos autarcas, com a par-
ticipação da população, em ver-
dadeiras ações de democracia direta.
Os presidentes da Junta lembram-se
perfeitamente de quantas e quantas
obras foram feitas pelas freguesias.
Talvez devido à minha formação de
engenharia, eu gosto disso porque
o que se constrói fica, vê-se. É claro
que a componente cultural e imaterial
é importante, mas acho que a compo-
nente material ainda tem um grande
peso e não está toda feita. Veja-se o
impacto que teve o arrelvamento e a
construção do complexo desportivo
Bernardino Gomes, nas Aves, veja-se
quantas centenas de crianças o usam.
Com esse dinheiro, podia ter feito
um concerto de rock com os U2. Fa-
zia, tinha cá o Bono e era uma mara-
vilha, mas iam-se naquela noite. E eu
não sou adepto disso, ponto final.

Chegou a acionar o Estado por cau-
sa da Ponte de Frádegas. Acha que
se o governo tivesse sido outro pon-
derava retirar essa ação?
Quando caiu o governo do eng. José

“Temo que sejam
alterados os
princípios bási-
cos que levaram
à recuperação da
Fábrica.”

“Acho que foram
injustas algumas
críticas que me
fizeram em Vila
das Aves por
causa da falta de
investimento. Se
me permitem,
agora que falem”.

“Tem de se conhe-
cer muito bem a
vila para saber
lidar com os
avenses e, para
ultrapassar
os problemas,
de facto, não
há nada
como o diálogo”.

“Nunca fui convi-
dado para mem-
bro do governo,
mas também
nunca me pus a
jeito. Eu optei
claramente por
Santo Tirso, não
me arrependo”.

“Não iria fazer obras que
depois dificilmente
a câmara teria
dinheiro para pagar”



08 | ENTRE MARGENS | 25 FEVEREIRO 2016

ENTREVISTA
Sócrates havia três processos fantás-
ticos para Santo Tirso: a Secundária
D. Dinis, o Hospital de Santo Tirso e
a ponte de Frádegas. Na D. Dinis pa-
raram a obra até ao ano passado. Eu
protestei, argumentei, mas pararam
justificando com os problemas com
o empreiteiro quando eu defendi, e
todos defendiam, que era necessário
fazer um trespasse, passava-se aque-
la obra de um empreiteiro para o ou-
tro, resolvia-se o problema e possi-
velmente ainda tinha sido eu a estar
no ato inaugurativo da escola. Se-
gundo, no Hospital de Santo Tirso,
uma obra que estava com verbas atri-
buídas, para a medicina interna, um
investimento de 6 milhões de euros.
O governo agora vai ter que investir
muito para recuperar e não sei se se-
rá possível fazer a nova unidade de
medicina interna. Quanto à Ponte de
Fradegas, é o caso mais escandaloso
de todos. Eu assinei um acordo com
a Estradas de Portugal para ser cons-
truída ali uma rotunda desnivelada.
A Câmara compraria os terrenos e
eles fariam a obra. Puseram a obra a
concurso e a obra ia ser adjudicada
exatamente quando caiu o governo.
Já tínhamos gasto 500 mil euros, na
aquisição de terrenos e na demoli-
ção de duas casas que estavam na
entrada de Santo Tirso.  Eu dei or-
dens aos advogados da Câmara para
acionarem o Estado, surpresa minha,
passado pouco tempo, com o novo
executivo vejo que iriam suspender
a ação e que iriam dialogar com o
governo. Já se passaram dois anos e
meio e eu não vejo resultados. Sabe
qual será o resultado? Uma nova
ação contra o Estado. Recordo que
tive algum litígio por causa de outra
ação com a Câmara da Trofa. Nós já
tínhamos conseguido uma coisa mui-
to importante, a Câmara da Trofa re-
conheceu a delimitação territorial
feita pela área da portagem. Quando
entrou o novo executivo, a primeira
coisa a que se assistiu foi a reuniões
onde se dizia que se ia resolver tudo

com diálogos, o que é que aconte-
ceu? Ação contra a Câmara da Trofa.
Eu concordo plenamente porque a
Trofa deve dinheiro a Santo Tirso e
não o quer pagar. Pelo que ouvi, ago-
ra, ao fim de dois anos, há uma ação
contra a Trofa e, suponho, que tam-
bém irá haver uma ação contra o
Estado. Eu já estou habituado a como
são as coisas com o Estado. Em 2001
movi uma ação contra o Estado por
causa dos prejuízos causados pela
criação do concelho da Trofa. Demo-
rou 11 anos mas ganhamos e Santo
Tirso foi indemnizado em 7 milhões
de euros, deu muito trabalho e foi pre-
ciso fazer coisas que as pessoas nem
imaginam para que isso acontecesse
porque o Estado, mesmo tendo per-
dido em tribunal, não queria pagar.

Qual a crítica que achou mais injus-
ta durante todos os seus mandatos?
Não sei, agora que estou fora não
me recordo assim de grandes críti-
cas. Mas acho que foram injustas al-
gumas críticas que me fizeram em Vila
das Aves por causa da falta de inves-
timento. Se me permitem, agora que
falem. Acho que foram injustas, ha-
via equilíbrio. Quando me criticavam
sobre o investimento na Vila das Aves
eu não concordava. Eu compreendo
o caráter reivindicativo das pessoas,
mas também devia haver mais justiça
nesse aspeto e reconhecer que havia
investimento. Na Vila das Aves, por
exemplo, é bom que se saiba, que foi
nos meus mandatos que se fez a rede
de água e a rede de esgotos. E tam-
bém muito se fez na habitação social.

Acha que alguma vez a relação entre
a Câmara e as juntas, nomeadamen-
te a de Vila das Aves, será pacífica?
Não sei, não sei, não sei o que é que
vai acontecer. Eu conheço a atual
presidente da junta de Vila das Aves,
parece-me ser uma pessoa dialogante
e simpática. Agora, se isso será sufi-
ciente para ultrapassar os problemas
que existem, não sei. Problemas sem-
pre vão existir e Vila das Aves tem
uma característica muito própria. Eu
sou daqui e sei muito bem, foi útil,
eu, como avense, estar em Santo Tirso
como presidente da Câmara porque
sabia entender esse papel reivindicati-
vo. É bom que se saiba que ainda o
concelho tinha 32 freguesias, e já Vila
das Aves era vila, a Trofa não era vila
sequer. Vila das Aves sempre se assu-
miu como o segundo polo de Santo
Tirso, tem de se conhecer muito bem
a vila para saber lidar com os avenses
e, para ultrapassar os problemas, de
facto, não há nada como o diálogo. |||||

Foi sucessor, do seu sucessor e par-
tilham o mesmo partido, há algum
tipo de diálogo com o atual presi-
dente da Câmara de Santo Tirso?
Participei em toda a campanha eleito-
ral do senhor presidente da Câmara,
fiz inclusive várias intervenções. A par-
tir do dia em que tomou posse, ele
entendeu por bem fazer aquele dis-
curso, não sei porquê. Possivelmente
por eu não o ter apoiado na candida-
tura interna, na sua tomada de posse,
fez um discurso que eu não compre-
endi, e a partir desse momento cor-
tou todo o tipo de diálogo comigo.

Disse, nas Jornadas da JSD, que os
tirsenses não entenderiam se voltas-
se à Câmara…
Nunca o farei. Preparei todo o proces-
so eleitoral em 2013 como presiden-
te da concelhia, e disse claramente
que não iria voltar à Câmara. Na altu-
ra insinuava-se que eu estaria a fazer
uma operação de tal forma com o
propósito de voltar em 2017. Não.
Eu estive quinze anos como verea-
dor e quinze como presidente, acho
que já tenho a minha prestação pú-
blica perfeitamente definida e fui, in-

Presidente da Câmara
‘cortou todo o tipo

de diálogo comigo’
clusive, favorável à limitação de man-
datos. Contrariamente a muitos dos
meus colegas fui a favor porque não
limitar mandatos leva à eternização
no poder e eu acho que quem foi
feliz num lugar não deve lá voltar, é
o que diz o ditado popular.

E como é que viu este regresso do
Dr. Joaquim Couto?
Em 2012, achava que o candidato
devia ser outra pessoa, devia haver
um rejuvenescimento. Defendi essa
tese, foi um processo muito polémi-
co. O dr. Couto foi candidato a presi-
dente da Câmara fundamentalmente
porque teve o apoio do dr. António
José Seguro e do presidente da Fede-
ração do Porto, José Luís Carneiro,
que avocou o processo. Eu na altura
não concordei, mas, desde que o par-
tido, enquanto estrutura distrital e na-
cional, decidiu que ele devia ser o can-
didato eu fiz a campanha, porque ti-
nha responsabilidades, era o presi-
dente da Comissão Politica Concelhia.

Mas pondera recandidatar-se à lide-
rança do partido aqui em Santo Tirso?
Não, não, não. Não me recandidatarei

CASTRO FERNANDES



ENTRE MARGENS | 25 FEVEREIRO 2016 | 09

difícil um partido da oposição ganhar
do que o partido que está no poder
aguentar-se. Portanto, se o partido do
poder não fizer asneiras é muito difí-
cil à oposição chegar lá. Mas não sei
o que vai suceder no futuro.

Mas acha que em Santo Tirso a esco-
lha do candidato tem influência na
decisão ou as pessoas vão sempre
votar consoante os partidos?
Eu acho que o candidato numa elei-
ção local tem muito peso. Eu tinha
quase sempre votações superiores ao
partido. A pessoa escolhida é muito
importante e a sua ligação ao terre-
no e à sociedade é muito importan-
te. Eu penso que hoje há quem ache
que se pode andar por fora e contro-
lar tudo, eu acho que não. Um can-
didato tem de estar no terreno todos
os dias. Quem está no poder, basta
exercê-lo bem, a oposição tem que
atuar de tal maneira que demonstre
que é melhor do que quem lá está e
isto não é um processo fácil.

Mas que cataclismo é que era preci-
so acontecer para que o PS perdesse
as eleições no concelho?
Tinha de haver muitos erros da parte
da gestão, erros visíveis, notórios, que
pusessem em causa a pessoa que está
a frente. As circunstâncias hoje em
dia não são as mesmas que há uns
anos. Houve um ato eleitoral em que
aconteceu uma coisa imprevisível, apa-
receu um candidato independente
mais ligado à direita e teve mais vo-
tos que um partido tradicional. Isto é
um fenómeno nacional. O dr. Rui
Moreira era independente, concor-
reu à Câmara do Porto e ganhou. O
fenómeno dos candidatos indepen-
dentes pode alterar tudo. Quando
há uma massa crítica muito forte, es-
ses fenómenos independentes podem
surgir. Aqui, não sei que tipo de listas
independentes há, ouve-se um zum
zum. Penso que não tem concretiza-
ção, mas também se ouvia no anteri-
or mandato que iria surgir uma lista
independente, ninguém acreditava,
mas ela apareceu. Isso pode alterar a
relação de forças toda, independen-
temente de todo o tipo de coligações.

Acha que o concelho está mais ativo,
que se dá mais a conhecer?
Bem, há uma coisa que tenho de re-
conhecer, há muita animação. Não é
no concelho, é na cidade de Santo
Tirso. Já percebi também que alguns
eventos estão a ganhar muita força e
outros foram suspensos, mas tem ha-
vido movimentações envolvendo os
jovens. E temos que reconhecer que

isso agita um pouco. É logico que as
festas tradicionais de S. Bento conti-
nuam, há uma ou outra ação que não
sei se se justificará, outras concordo
plenamente. O que é preciso é haver
ideias, mas também é preciso que os
custos dessas inovações sejam con-
tidos porque ainda há problemas muito
importantes para resolver no nosso
concelho. Mas que em Santo Tirso
tem havido alguma animação, tem.

Qual é a sua opinião sobre a impren-
sa local de Santo Tirso?
Fruto de varias circunstâncias está
muito carenciada. Não tem autono-
mia económica e com a nova era di-
gital tem mais problemas. Hoje as
redes sociais e os sites têm um im-
pacto tremendo, principalmente na ju-
ventude. E a imprensa quando é sub-
sídiodependente acaba por ver cor-
tada a sua capacidade. Eu sei bem o
que se passa nos órgãos de comuni-
cação local, acompanhei-os ao longo
de anos e continuo a acompanhar.
Penso que a vida está cada vez mais
difícil para os órgãos de informação
local e até vejo com alguma surpresa
como é que aparecem outros órgãos,
com alguns privilégios que não são
naturais. Eu acho que a beneficiar, a
ajudar, a publicitar a atividade, ela se
deveria fazer nos órgãos de impren-
sa existentes e não em outros que sur-
giram como que do ar, mas são op-
ções. Temo por alguns órgãos de in-
formação porque estão a atraves-
sar grandes dificuldades. Apesar de
tudo, acho que a imprensa é funda-
mental, é a forma de conhecer melhor
os processos locais porque as pes-
soas começam a saber muito mais do
que se passa em Nova Iorque do que
o que se passa em Luvazim. É extre-
mamente importante a proximidade
e os jornais locais tem essa função e
um impacto local mais importante do
que aquilo que as pessoas pensam. Para
isso teria de haver uma grande alte-
ração e eu não estou a ver acontecer,
inclusive até ao nível legislativo. |||||

a mais nenhum lugar concelhio, isso
é ponto assente. Pareceria batota elei-
toral que ao fim destes anos todos
quisesse voltar e as pessoas diriam
todas: ‘olha, lá está ele, agora é que
vemos o que é que ele queria’. Eu
defini os meus objetivos de vida em
termos políticos, cumpri-os, saí bem.
Não abandonei a câmara a correr, de
um dia para o outro, e, por outro la-
do, saí em resultado de uma lei que
implicou a limitação de mandatos.
Santa lei, porque se não fosse esta
lei certamente andava aí embrenhado
em lutas. É muito desgastante e eu
acho que já passou esse tempo.

Alguma vez sentiu que o PSD fosse
uma verdadeira ameaça nos comba-
tes eleitorais?
No primeiro mandato, o PSD uniu-se
em torno de uma candidatura muito
forte. O candidato a presidente da As-
sembleia Municipal era o eng. Eurico
de Melo que tinha sido vice-primei-
ro ministro, eurodeputado e que se
empenhou ao pormenor. Talvez esse
tenha sido o momento mais difícil, até
porque era também o meu primeiro
mandato. Mas dada a minha ligação
direta à população, o facto de circu-
lar a pé pela cidade, pelas freguesias,
fazia com que percebesse as suas in-
tenções. Acabei por ter mandatos
relativamente serenos, nunca tive di-
ficuldades na formação de executi-
vos, na eleição da mesa da Assem-
bleia Municipal e conquistávamos
sempre a grande maioria das juntas.

Acha que, no futuro, o PSD pode ser
uma ameaça?
Olhe, não sei. Eu acho que um parti-
do para ganhar uma eleição tem que
trabalhar muito, muito, muito. É mais

“Não me recandidata-
rei a mais nenhum
lugar concelhio,
isso é ponto assente.
Pareceria batota
eleitoral que ao
fim destes anos
todos quisesse voltar”.

“É mais difícil um
partido da oposição
ganhar do que o
partido que está no
poder aguentar-se.
Portanto, se o partido
do poder não fizer
asneiras é muito
difícil à oposição
chegar lá. Mas não sei
o que vai suceder no
futuro”.

“Bem, há uma coisa
que tenho de reco-
nhecer, há muita
animação. Não é no
concelho, é na cidade
de Santo Tirso”.

“Estive 15 anos como
vereador e 15 como
presidente, acho que
já tenho a minha
prestação pública
perfeitamente defini-
da e fui, inclusive,
favorável à limitação
de mandatos.”

O dr. Couto foi candi-
dato a presidente da
Câmara fundamen-
talmente porque teve
o apoio do dr.
António José Seguro e
do presidente da
Federação do Porto,
José Luís Carneiro,
que avocou o proces-
so. Eu não concordei”.

“

CASTRO FERNANDES: “UM CANDI-
DATO TEM DE ESTAR NO TERRENO

TODOS OS DIAS. QUEM ESTÁ NO
PODER, BASTA EXERCÊ-LO BEM, A

OPOSIÇÃO TEM QUE ATUAR DE TAL
MANEIRA QUE DEMONSTRE QUE É

MELHOR DO QUE QUEM LÁ ESTÁ E
ISTO NÃO É UM PROCESSO FÁCIL”.
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