
 
 
 
 
 
Intervenção Plano e Orçamento AM 7 Dezembro de 2012 

 
A análise e votação deste Plano e Orçamento reveste-se de um significado especial, 
porque este será o último documento do longo reinado da maioria socialista liderada 
pelo Engenheiro Mesquita Machado. 
Por isso este é também o momento de fazer o deve e haver entre aquilo que foi 

prometido e aquilo que efetivamente vamos ver cumprido. 
Na sua última campanha eleitoral Mesquita Machado prometeu aos bracarenses uma 
“cidade do conhecimento”, que se materializava num parque tecnológico, na 
musealização das ruínas romanas da cidade (das Carvalheiras e do Teatro Romano). 
Sobre o parque tecnológico nem uma palavra, nem um cêntimo. Sobre a musealização 
das ditas ruínas o último ano vai ser para a “elaboração de um plano de trabalho de 
conservação e restauro” 
Na sua última campanha eleitoral Mesquita Machado prometeu a circular exterior, um 
pavilhão multiusos, as piscinas do parque norte. 
Sobre a circular exterior nem uma palavra. Sobre o pavilhão multiusos nem uma 
palavra.  
Sobre o parque Norte, onde se inclui uma infraestrura que tem o radical nome de 
radicódromo, 200 mil euros. Não se sabe se é para tirar o musgo ao que já lá está… 

Sobre as piscinas, parece que vão ser transformadas em escorregas. 
Mas Mesquita Machado não se ficou por aqui. Prometeu também o Parque Urbano de 
Sete Fontes, e até se arvorou no grande protetor daquele espaço. Mas certo, certo é 
que para este seu último ano não prevê fazer mais por 7 Fontes que… um plano. Sim, 
ouviram bem, um plano de Parque Urbano.  
Mas, olhando bem, minto, não é só um plano. É também uma Alameda de acesso ao 
Hospital que será mais uma machadada – ou será uma mesquitada?  – na 

preservação de 7 Fontes. 
Diga-se, no entanto, em abono da verdade, que nem todas as promessas parecem 
ficar por cumprir. A renaturalização do Rio Este avança e o Parque do Picoto parece 
que vai mesmo avançar - mesmo que ninguém saiba quanto ali vamos gastar só em 
expropriações - assim como estamos a assistir às grandiosas obras do programa de 
regeneração urbana. 
O que aqui queremos questionar é se estas obras fazem sentido, ou seja, se o 
dinheiro nelas investido reverte verdadeiramente a favor do bem comum. 
Já foram espreitar as obras do Rio Este? Quase dois milhões para empedrar margens, 
uma ciclovia, onde vão circular pessoas, bicicletas, carrinhos de bebés, tudo à 
molhada e encaixado em margens que vão ficar mais estreitas para que o Rio possa 
extravasar e fazer estragos. Quanto a eliminar os focos de poluição, por onde 
verdadeiramente se deveria ter começado, nada! Quase dois milhões para as margens 
de um rio que vai continuar a correr sujo! 
E o Parque do Picoto? Vai ser um parque, ou um quintal a decorar, qual cereja no 
bolo, um projecto de urbanização? Três milhões e meio para fazer daquela cortina 
verde um monte da tralha, como lhe chamou Miguel Bandeira. 
Finalmente a regeneração urbana do Centro Histórico. A quem serviram meses e 
meses de pó, barulho, caos no trânsito, prejuízos no comércio, e onde, para além de 
substituições de condutas, o que dali resultou foi a destruição de património 
arqueológico, o abate de árvores e a substituição de toneladas de pedra? 
Três grandes obras onde, a coberto do interesse público, apenas se beneficiam os 
interesses privados, os grandes beneficiários dos fundos comunitários ali enterrados. 



Mas, no que se refere à prossecução do interesse privado este Plano e Orçamento 
não se fica por aqui, apesar da sua opacidade. 
Quem vai beneficiar dos 3,8 milhões de euros destinados à expropriação e aquisição 
de terrenos? Será que é para pagar o terreno para a construção da famigerada 
Academia do Sporting de Braga? Quem vai ser o dono do terreno expropriado? 
Parece que são quatro os candidatos. Guardado está o bocado para quem o há-de 
comer…  
Ou será para quem há-de lucrar, uma vez mais à nossa custa? 
E por falar em lucros, quem vai verdadeiramente ganhar com a manutenção da 
Fundação Bracara Augusta? A juventude da cidade, ou a JS? 
E por falar em juventude, e na sua Capital Europeia, o Plano e Orçamento, informa-
nos também que para além de continuar a assegurar alguns postos de trabalho, o 
espírito da CEJ vai permanecer em projetos tão estruturantes como vendas low-cost 
de prédios e de lojas. A cidade do conhecimento, o tal slogan de Mesquita Machado, 

não inclui políticas ativas de repovoamento e fixação de população jovem no Centro 
Histórico. Bastam uns leilões, com uma boa propaganda na imprensa. 
 
Este Plano e Orçamento repete-nos ainda promessas comezinhas que ainda não 
houve meio de concretizar: a renovação do edifício da Estação, a requalificação da 
margem esquerda do Cávado, ou a regularização do Rio Torto.  
E coisas tão irrealizáveis como um novo quartel de Bombeiros e um Parque da 
Cidade, na zona Norte do concelho. É caso para perguntar: Um parque da cidade fora 
da cidade? 
E até nos promete coisas impossíveis de compreender como ainda não foram feitas, 
como um Orçamento Participativo. 
Traz-nos também muitas dúvidas, apesar da competente engenharia financeira do 
engenheiro Mesquita Machado. Pedimos apenas que nos responda a uma questão: 
No capítulo relativo a “vendas de bens de investimento” está prevista a obtenção de 
uma receita de 6 milhões e 550 mil euros através do “Fundo Municipal de 
Urbanização”. De que fundo estamos a falar e como foi avaliado? 
 
Em jeito de nota final podemos dizer que o último orçamento rubricado pelo punho de 
Mesquita Machado é a cara daquilo que têm sido os últimos anos da sua gestão:  
Não faz o que é premente fazer, e promete fazer e continuar a fazer aquilo que não 
deveria ser feito. 
Na hora da despedida a gestão de Mesquita Machado não traz nenhum encanto.  
Apenas confirma o desencanto.  
 
Paula Nogueira 
 
 
 
 
  
 
 


