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Há dias pude ver na “Santo Tirso TV” a conferência de imprensa, dada pelo Presidente da CMST, a
propósito da comemoração de 2 anos de mandato, feitos em 11 Outubro 2011.

Sinceramente esperava ouvir o Engº Castro Fernandes falar da obra feita nestes últimos 2 anos de
mandato, confrontando essa obra com as promessas feitas nas eleições Autárquicas 2009.

A verdade é que os cerca de 45 minutos de monólogo a que pude assistir, não trouxeram nada de
novo. O executivo da CMST, liderado por Castro Fernandes, nada tem de relevante para apresentar.

Se era de esperar o discorrer sobre obras feitas pela CMST, a verdade é que apenas houve mais
promessas para o futuro. Da “obra feita” viu-se uma tentativa de ficar com louros dos privados.

Castro Fernandes é exímio a debitar números, a descrever projectos, a enumerar candidaturas a
fundos. Mas sobre resultados concretos, com influência positiva para a vida dos Tirsenses, zero!

Veja-se o exemplo da Antiga Fábrica do Teles (uma das paixões!). Muitos números. Os milhões (de
euros) já gastos, os milhares (de m2) de área a ocupar. Resultados? Nada a apresentar.

O projecto é excelente! Ter um cluster de empresas criativas e uma incubadora de empresas de base
tecnológica. Assim nasceram muitas excelentes empresas em Portugal. Mas intenções e dinheiro
despejado para cima não chegam.

Outra das paixões é o Contact Center da PT. O Presidente da CMST sublinhou que já criou 1000
empregos! Pena é que isso seja da responsabilidade da PT e não do bom trabalho do executivo.
(Aproveitou bem a amizade com Sócrates. Foi só isso.)

Tal como os sucessos de empresas como a JMA ou a Arco (e muitas outras privadas que enumerou),
que Castro Fernandes adjectivou de “muito fortes” e “do melhor que há na europa“.

O sucesso dessas empresas (que se deve única e exclusivamente ao esforço dos trabalhadores e dos
gestores) que hoje infelizmente começa a ser menor, não se deve em nada à CMST ou ao seu
executivo.

A sorte é elas terem nascido no concelho há muitas décadas. Porque se a instalação delas se tivesse
dado no consulado deste PS, com certeza tinham fugido para Maia, Famalicão ou Guimarães.

Com a “embalagem” o Presidente falou das muitas empresas privadas que foram criadas no
concelho. Caso para perguntar: Muitas? Quantas? Mais do que as que fecharam? Qual o saldo? E
que valor têm? Que empregos criaram? Mais do que os perdidos?

Mas a tentativa de ficar com os louros de outros não ficou por aqui. Foram enumerados vários
investimentos na área da Economia Social (feitos por entidades privadas, IPPS, etc.), da Educação e
da Saúde (feitos pelos Ministérios e por privados).

Castro Fernandes chegou mesmo a dizer que as obras de alargamento na auto-estrada A3 (que vai
de Porto a Viana passando por Maia, Famalicão, Braga, etc.) estariam a ser feitas “muito por
insistência da CMST“.

Como se não chegasse, veio a habitual colagem aos sucessos desportivos de Armindo Araújo e Sara
Moreira (Seus protegidos, desde que chegaram ao topo, mas desconhecidos antes). Chamou-lhes “A
marca de Santo Tirso“.

Sobre o que diz efectivamente respeito à CMST, o rol de “obra” anunciada não passou de um
chorilho de coisas sem impacto absolutamente nenhum na melhoria da qualidade de vida dos
Tirsenses. Quiçá opções que no futuro podem revelar-se erradas.

A vitória no processo contra o concelho da Trofa, a entrada na Área Metropolitana do Porto, a
integração na Águas do Noroeste, Resinor e Turismo Norte de Portugal. A certificação dos serviços
da câmara.

Quais as vantagens directas para os Tirsenses? Talvez traga mais uns lugares em administrações,
mais uns empregos para os amigos, mais uns milhões para desperdiçar em concertos do Tony
Carreira. Mas vantagens concretas para nós, nenhumas!

Outro dos orgulhos de Castro Fernandes é a Volta a Portugal que disse ser muito importante, e as
Novas Oportunidades que apelidou de “trabalho fantástico que até trouxe Sócrates a Santo Tirso“.

Será que a CMST se deu ao trabalho de perguntar ao comércio local se a Volta a Portugal tem mais
vantagens que desvantagens? E existem alguns números sobre a empregabilidade dos alunos das
Novas Oportunidades?

Depois apoia-se em opiniões pessoais ou em estudos duvidosos (feitos por entidades não oficiais, e
que não englobam todas as autarquias do país) para descrever um concelho cor-de-rosa que
manifestamente não existe.

“Santo Tirso é o concelho mais seguro do distrito, e digo-o porque eu sei“. Fez também referência a
rankings de jornais e revistas em que o concelho está no topo, ignorando as estatísticas oficiais que
nos põem no fundo.

Em relação às Juntas de Freguesia (órgão importante, por estar mais junto das populações) disse ter
feito “n” protocolos, e lançou sem prova: “Santo Tirso é dos concelhos que mais investe nas
Freguesias“. Não é o que se vê.

Sobre obra efectivamente feita só conseguiu referir o Passeio Pedonal e Ciclável, o Largo do
Tribunal, a R. Nuno Alvares Pereira (obras muito prioritárias como se sabe! E todas no centro da
cidade), os relvados sintéticos e polidesportivos (nas freguesias).

Tudo o resto foram (mais) promessas para o futuro: Previsão da redução de taxas e licenças,
candidaturas a programas de apoio (europeus e nacionais), protocolos com Ministérios, museus de
Siza Vieira e Souto Moura.

Conclusão: para quem tem um mínimo de clarividência, voltou a ficar claro como água. Este PS que
está na CMST faz muitas festas, muita propaganda, muitas promessas. Mas nada faz, que
efectivamente melhore o concelho e a vida dos Tirsenses.

