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Comunicado 

Foram precisos quase dois anos para a cidade do Porto obter finalmente um dos esclarecimentos mais                
reclamados dos últimos dois mandatos autárquicos: os terrenos adquiridos pela Selminho - Imobiliária,             
Lda em 2001 são realmente municipais. Uma decisão que defende o interesse público e que vem repôr a                  
legalidade urbanística no que a este caso diz respeito, reivindicação que o Bloco de Esquerda vem                
exigindo da Câmara Municipal desde o primeiro momento. 

Entre requerer o agendamento de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto             
exclusivamente dedicada a este assunto e apresentar uma participação ao Tribunal Administrativo e             
Fiscal do Porto para que este declare nulo e sem nenhum efeito o acordo celebrado em Setembro de                  
2014 entre a Câmara Municipal do Porto e a Imobiliária da família de Rui Moreira, o Bloco de Esquerda                   
bateu-se desde sempre pelo esclarecimento cabal desta questão. 

Em 2017, enquanto escondia da cidade a informação que tinha sobre a titularidade pública de desses                
terrenos - informação que teve de ser um jornal a tornar pública - Rui Moreira acusava o Bloco de estar                    
a fazer ‘campanha negra’. Hoje, o mesmo Rui Moreira manifesta-se satisfeito com esta sentença, sob o                
argumento de que a mesma põe fim à “maledicência” que lhe cabia a si ter evitado. 

Ainda assim, não fica encerrado o caso Selminho se agora Rui Moreira não for consequente com esta                 
decisão judicial e der por anulado o acordo celebrado em 2014, em que a Câmara se compromete a                  
satisfazer as reivindicações de um proprietário - a imobiliária da sua família -, assumindo prejuízos               
patrimoniais e de reputação sérios para o município, acordo que nunca deveria ter sido celebrado. Esta                
anulação tinha aliás sido a proposta do Bloco de Esquerda na referida Assembleia de 29 de Maio de                  
2017, reprovada, com os votos contra do grupo Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido e do Partido                 
Socialista. 

O Presidente da Câmara Municipal do Porto dois anos depois, e tendo inicialmente optado por esconder                
informação devida à cidade, assume-se hoje, no seguimento desta sentença, como defensor do             
património e dos interesses do município e dos munícipes. Como se não tivessem acrescido a este caso                 
o da Quinta de Montebelo (cuja obra só parou depois de uma segunda ordem do tribunal) e o caso da                    
Escarpa da Arrábida - cuja suspensão Rui Moreira e o seu grupo na Assembleia Municipal têm recusado                 
sequer discutir, no seguimento das propostas do Bloco nesse sentido. 

Sob o espectro do prejuízo para a Câmara (o risco indemnizações ou multas) no caso Selminho como nos                  
restantes, Rui Moreira protela sucessivamente decisões que, essas sim, serviriam para salvaguardar os             
interesses da cidade - como é o caso da suspensão da obra da Escarpa da Arrábida. Esta conduta é                   
precisamente o contrário do que os cidadãos esperam dos autarcas que elegem. A transparência na               
atuação das autarquias e o restabelecimento da confiança das pessoas nos seus órgãos autárquicos são               
fundamentais para a governação da cidade e para a saúde da democracia no município. 

No entender do Grupo Municipal do Bloco de Esquerda, Rui Moreira, ao invés de se congratular, deve                 
pedir desculpa e demonstrar à cidade que quer efetivamente defender os seus interesses, anunciando              
imediatamente a nulidade do acordo celebrado com a imobiliária da sua família e reivindicando os               
terrenos da Escarpa da Arrábida, o que se tem recusado a fazer. 
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