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É carinhosamente apelidado como o “Presidente do Povo” pela lar-
ga maioria da população da freguesia portuense de Campanhã, que 
nos últimos oito anos lhe tem confiado a gestão dos seus desígnios 
políticos. Ernesto Santos é uma espécie de “último dos moicanos” ao 
serviço de um território e de uma população que transporta um legado 
histórico de resiliência face a muitas barreiras. Nascido e criado num 
dos ambientes posteriormente mais problemáticos da cidade do Por-
to, o velhinho Bairro São João de Deus, o autarca da Junta de Fregue-
sia de Campanhã recorda a inércia política e o fascismo como princi-
pais condutores da apelidação do bairro como Tarrafal e do ostracis-
mo constante que as suas populações vivenciaram ao longo de déca-
das, ainda que por diferentes razões… Felizmente para todos, Ernesto 
Santos tem hoje mais razões para sorrir: os seus fregueses têm hoje 
muito melhores condições de vida, particularmente no domínio habi-
tacional, carência crónica da freguesia acentuada, nas palavras do 
próprio, na era Rui Rio. Em entrevista, o político, o homem, o associati-
vista e o eterno inconformado recorda o passado de um território 
adormecido por muitos, aproveitado por outros… mas com um largo 
potencial humano, patrimonial e financeiro…

Recordo uma reclamação por si referida no passado, em que 
constatava que “Campanhã foi esquecida e abandonada durante 
muitos anos”… A que se deverá este esquecimento?
Ernesto Santos (ES) – Na minha óptica, Campanhã serviu apenas 

para recolher o esvaziamento de outras zonas da cidade com bairros 

“Nos meios urbanos, urge a criação de um 
pacote de transferências de competências 
acompanhado do respetivo pacote financeiro”

Ernesto Santos, Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã

Politiquices…  
“Eu, que ando na política há muitos anos, 

sei que em redor dos chefes políticos há sem-
pre “jotinhas”… Alguns têm dado muitíssimo 
bons políticos, até graças às suas habilita-
ções académicas, mas têm estado também 
no seio de um jogo de conveniência, basea-
dos em encaixes aqui ou ali, independente-
mente da sua experiência… E o gajo que até é 
presidente de junta mas tem 60 ou 70 anos, 
que se deixe estar quietinho e direitinho… Isso 
é, para eles, democracia. Temos excelentes 
autarcas aos quais, por exemplo e não que-
rendo ser demasiadamente ambicioso, até o 
acesso a deputados da Assembleia da Repú-
blica está simplesmente vedado…”

“A essência desta 
junta de freguesia 

reside precisamente 
na política social”
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sociais. Quando a Câmara Municipal só tem olhos para a habitação, o 
tecido social e humano degrada-se, como é óbvio. Por outro lado, o 
ostracismo da Câmara em relação a Campanhã já vem desde a déca-
da de 70, tendo piorado muito com a vinda do Dr. Rui Rio para presi-
dente da Câmara Municipal do Porto. O Dr. Rio, em vez de fazer o que 
o atual executivo municipal está a fazer e bem quanto à recuperação 
do tecido imobiliário - embora a intervenção sobre o tecido social e 
humano não esteja a decorrer nos moldes que eu gostaria de ver, re-
conheço que vão fazendo algo e promovendo reuniões, nomeadamen-
te com os moradores – assumiu uma política de demolições, apenas 
porque foi mal recebido aquando da sua primeira campanha… E, de 
acordo com o se ouve dizer, terá dito de imediato que, se fosse eleito, 
aquele bairro iria abaixo… Seu dito, seu feito. Felizmente, assistimos 
hoje a intervenções muito mais pragmáticas e temos o exemplo de 
blocos da década de 60 no Cerco do Porto, que foram recuperados e 
estão a ficar lindíssimos…

Em que medida atribui essa estigmatização ao facto de esta ser a 
freguesia que mais bairros sociais alberga? Falamos no Cerco do 
Porto, no Bairro do Falcão, no São João de Deus, no Lagarteiro…
ES – Sim, tem a ver com isso. E por isso convinha fazer algo que 

esta Câmara está a assegurar, estando presente em praticamente to-
dos os bairros sociais de Campanhã, nomeadamente as obras de re-
cuperação do tecido imobiliário. Qualquer investidor que se depare 
com um cenário preenchido por bairros completamente degradados 
não investe nenhum cêntimo…

Houve uma etapa inicial de investimento em Campanhã, nomea-
damente com a construção de toda a envolvente ao Estádio do 
Dragão mas, entretanto, houve obras que pararam…
ES – Sim, em 2000, ainda sob a égide do Dr. Fernando Gomes, foi 

aprovada a recuperação da zona do Dragão… Quando o Dr. Rui Rio as-
sumiu a presidência da Câmara, alinhou por mais um exemplo de os-
tracismo, não viabilizando qualquer evolução nesse território. E sei 
que, se pudesse ter eliminado o que já tinha sido feito à altura, não he-
sitaria. Só não o fez porque os investidores eram privados e o Estado, 
e não a Câmara, o que inviabilizou a sua intenção de travar o projeto 
da urbanização do Dragão. Claro que era suposto o projeto estar mui-
to mais adiantado, a autarquia e o Estado têm demonstrado vontade 
política em recuperar esta zona mas, se não houver investimento… E 
temos o caso paradigmático do matadouro, em que o Tribunal de Con-
tas demorou, na minha perspetiva, tempo a mais para decidir… E, nes-
te caso, decidiu contrariamente às intenções de um investidor que ali 
iria investir 70 milhões de euros, verba de que a autarquia não dispõe…

O Ernesto Santos é conhecido como o Presidente do Povo, acu-
mulando um vasto conhecimento sobre o território e população 
cujos desígnios políticos dirige… Nessa perspetiva, parece-me 
inevitável versar o historial do Bairro São João de Deus… ou será 
do Bairro de Rebordões?
ES – Bairro de Rebordões é a designação inicial, em 1945, ano da 

sua construção… Em 1947, foi lá que nasci. Após as eleições de 1958, 
período que muitos teimam em encobrir, aconteceu no Bairro São 
João de Deus uma invasão policial, de que resultou a morte de um 
GNR e, a partir daí, a PIDE aproveitava qualquer evento organizado no 
Porto para entrar no bairro e prender uma dúzia de habitantes, que co-
locava em reserva durante um certo período. A partir dessa altura, co-
meça a atribuir-lhe a alcunha de Tarrafal. Posteriormente, na década 
de 70, o Padre Maia inicia uma obra naquele território e propõe à Câ-
mara a designação de Bairro São João de Deus. Mas o facto é que a 
alcunha Tarrafal nunca mais foi abandonada e, ainda hoje, por desco-
nhecimento, muita gente atribui essa alcunha à má vivência e à droga, 
quando essa designação tem um cunho político salazarista. E na base 
de tudo isto encontramos um motivo muito semelhante ao que atrás 
referi relativamente ao Dr. Rui Rio: quando as camionetas de apoian-
tes a Américo Tomás passaram por ali foram apedrejadas… A partir 

daí, o bairro foi invadido por chaimites e o resto será fácil de imagi-
nar…

Como era esse povo, esses 6 mil habitantes que preenchiam o 
bairro na altura?
ES – Era diferente… E posso recordar um pequeno exemplo para 

ilustrar o que por lá se passava: havia um clube de futebol, que foi 
sete vezes campeão distrital de amadores, o Unidos ao Porto Futebol 
Clube, formado por apoiantes dos diversos clubes da cidade e cujas 
cores eram precisamente as da bandeira da cidade, verde e branco, 
aos losangos… Essa colectividade era das poucas que possuía um au-
tocarro - que seria supostamente e inicialmente patrocinado pela pa-
róquia, nomeadamente pela organização representada pelo Padre 
Maia, algo que, como presidente, não aceitei, sob pena de ficar sub-
serviente a determinadas decisões. Então, decidi suportar grande par-
te desse custo e esse autocarro passou a servir os centros de dia e os 
infantários. Havia muito voluntarismo e solidariedade… E creio que o 
facto de me chamarem presidente do povo tem muito a ver com esta 
conexão social à comunidade que vem de longe… E a essência desta 
junta de freguesia reside precisamente na política social.

COMPETÊNCIAS
Suponho que, a partir de 2021, as freguesias 

ficarão com outros tipos de competências… Mas 
só se exercerá a verdadeira democracia quando 
o governo fizer para a cidade do Porto o mesmo 
que o então presidente da Câmara de Lisboa, Dr. 
António Costa, fez com as freguesias locais. As 
grandes áreas urbanas são completamente dife-
rentes das áreas rurais. Sabemos que tínhamos 
cerca de 3600 freguesias, que foram reduzidas a 
menos de 2000 mas completamente díspares. 
Enquanto nos grandes centros urbanos se passa 
fome, embora muitas vezes escondida, nos 
meios rurais, pelo menos o feijão, a batata, a fru-
ta, o presunto… nunca faltam. E aqui temos va-
randas em que nem um cão cabe… Nos meios ur-
banos, urge a criação de um pacote de transfe-
rências de competências acompanhado do res-
petivo pacote financeiro.  
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E como se transforma esse território solidário num “supermerca-
do da droga”?
ES – É um processo complexo… Começaria pelos locais ermos que 

existiam já no bairro e por alguns que se serviam de uma certa comuni-
dade, pessoas sem emprego nem subsídios, numa altura em que a Segu-
rança Social não era o que é hoje… Claro que os traficantes conhecem 
bem essas realidades e começaram a valer-se dessas pessoas que, por 
sua vez, também passaram a valer-se de outros, criando-se ali um ciclo 
vicioso, ao que se somou uma falta de autoridade. A autoridade era muito 
lesta em factos políticos mas deixou de o ser em factos sociais. Estou 
convicto de que se tivesse havido uma intervenção adequada, a situação 
nunca teria chegado ao que chegou. Em suma, atribuo a problemática à 
falta de fiscalização e de policiamento e, eventualmente, à conveniência 
de deixar proliferar locais como aquele.

Foi essa degradação que levou à quase total demolição do bairro?
ES – Não. Hoje mais convicto estou que essa decisão foi apenas e 

só política e fascizante, assumida pelo Dr. Rui Rio. Aliás, os problemas 
sociais não foram minimamente resolvidos e, como antevi, apenas ar-
rastou a droga para outros locais, o que é bem visível. Felizmente, 
com este executivo, acabaram por se concretizar reabilitações em ca-
sas construídas na década de 40, que ficaram lindíssimas e evitaram 
o desenraizamento de pessoas com 60 e 70 anos, algo que eu próprio 
sofri e que tanto me custou. Em contraponto, havia 274 habitações 
que tinham sete meses de existência, apartamentos de boa constru-
ção, primeiramente administrados pelo Fundo Claretiano de Apoio à 
Infância e Juventude e que depois passaram para a Câmara Munici-
pal. Aí, o Dr. Rui Rio, decidiu demolir essas habitações, tirando boas 
casas a 274 famílias… Na parte do bairro velho, foram poucas as pes-
soas que aceitaram sair, resistindo e ficando por ali em péssimas con-
dições de habitabilidade e, felizmente, este executivo teve a sensibili-
dade, desde o primeiro mandato, de recuperar aquelas casas. Recordo 
o lançamento da primeira pedra pelo Dr. Manuel Pizarro, em que estive 
presente, assim como o Dr. Rui Moreira.

Esta reabilitação do edificado a que estamos a assistir em diversos 
bairros de Campanhã era um dos grandes focos da sua candidatura 
à Junta de Freguesia de Campanhã… Como se sente atualmente?
ES – Sinto-me feliz. Não obstante ser a única junta socialista do 

Porto, não notei neste executivo qualquer distanciamento em relação 
a nós e tudo o que vai sendo feito resulta de conversas prévias comi-
go e, como tal sinto-me feliz por já ver a minha freguesia com outro 
rosto. E a reabilitação social não se resume a cosmética exterior. O 
edificado está melhorado significativamente, com a adopção de pro-
cessos modernos e ambientalmente e financeiramente sustentáveis 
em muitos casos. A Câmara tem hoje muito mais cuidado e preocupa-
ção na recuperação das casas, não pretendendo apenas mostrar que 
o prédio está bonito por fora… Agora, há muito mais… Claro que não 
compete apenas à autarquia mas igualmente ao Estado investir no te-
cido social e humano. Recordo o exemplo de Setúbal, muito graças à 
obra e luta do Bispo local… Talvez se pudesse fazer aqui algo do géne-
ro, no âmbito de um processo especial da Segurança Social, algo por 
que já lutei. O mesmo se aplica quando recordamos a intervenção na 
antiga zona oriental de Lisboa, atual Parque das Nações… Era uma 
zona ainda pior do que Campanhã.

A toxicodependência ainda representa hoje um grande problema 
em Campanhã ou é já “apenas” um problema?
ES – Diria que é apenas um problema, que tem resolução. Com a si-

nergia das forças políticas, com o tecido e investimento privado, funda-
mental no momento e com a dedicação e sensibilidade dos governos que 
vamos tendo, creio que será possível. Particularmente com o atual gover-
no, sob a presidência do Dr. António Costa, constato que isto melhorou 
muito significativamente, muito graças ao facto de ter eleito o seu princi-
pal foco no social. Claro que há muito a fazer mas também devemos re-
cordar que Roma e Pavia não se fizeram num dia.

Voltar às raízes do cooperativismo 
para rejuvenescer Campanhã  

“Falta-nos trazer gente nova, jovens, a Campanhã. É certo 
que, após uma significativa ascensão do movimento cooperati-
vo em anos transactos, nomeadamente no domínio da constru-
ção, assistimos a uma involução mas insisto na ideia da criação 
de cooperativas de jovens que fixassem esta faixa da popula-
ção. Dizem as estatísticas que a cidade do Porto está demasia-
damente envelhecida, algo camuflado atualmente com o turis-
mo, e a verdade é que, antes desta recente azáfama turística, às 
21 horas víamos a cidade do Porto “fechada”… Na minha pers-
petiva, urge criar habitabilidade condigna para que os jovens, 
em vez de estarem a pagar 400 euros mensais a um banco, pa-
gassem à cooperativa e, ao fim de determinado tempo, pudes-
sem ter uma casa realmente sua, o que não acontece atualmen-
te”.

Barreiras ao associativismo 
numa freguesia emblemática

“As coletividades estão, de facto, em crise. Hoje, são vistas 
como estabelecimentos comerciais. Hoje, algumas estão me-
nos voltadas para a sua essência, o desporto e o lazer, para se-
rem meros cafés porque têm que pagar impostos e pouco lhes 
sobra… E não percebo por que os investimentos em equipamen-
tos não são dedutíveis em impostos. Há três fatores que não po-
demos esquecer: as coletividades são a verdadeira casa da de-
mocracia, enquadram-se num tecido no qual estão profunda-
mente enraizados e preocupam-se verdadeiramente com as 
crianças, viabilizando o acesso às práticas desportivas, cultu-
rais e de lazer que oferecem. Felizmente, ainda temos bons 
exemplos de coletividades locais, que trabalham com cerca de 
100 jovens, mas tem que ser a Junta de Freguesia a pagar men-
salmente à Porto Lazer, embora a taxas reduzidas, e a suportar 
algumas atividades. Portanto, uma parte significativa do orça-
mento da junta destina-se a manter vivas as coletividades que 
ainda são capazes e que têm boas direcções… Confesso que, 
quando jovem, adorava e sentia um enorme orgulho em ser diri-
gente da minha coletividade. Recordo que, no tempo do fascis-
mo, só aos 21 anos se podia entrar para dirigente e, quando re-
gressei da tropa, fui tesoureiro do meu clube aos 23 anos… Que 
orgulho! Penso que a minha grande experiência de vida advém 
dos tempos que passei nas coletividades… Fui vice-presidente 
da Associação de Futebol do Porto, com a responsabilidade do 
futebol jovem, onde criei imensas amizades e adquiri especial 
sensibilidade… O associativismo tem que ser fortalecido, até 
porque faz parte do adn deste território”.


