
Pa trocínio

Ofereço-me para presidente da SRU

Há coisa de cinco anos, achei que era boa ideia reduzir 
drast icamente a minha estrutura de custos fixos. 
Como era biscateiro, sem emprego fixo, para prevenir 
o futuro, resolvi aplicar a minha poupança na compra 
de um apartamento. 

Como a senhoria não quis vender o T4 onde 
morávamos, na Pasteleira, definimos o objet ivo -  um 
T4, de preferência na zona ocidental no Porto, que, 
tudo incluído ( impostos, escrituras, obras, etc., etc.),  
custasse no máximo 200 mil euros -  e part imos para o 
mercado. 

Após alguns meses de aturada procura, apaixonámo-
nos à primeira vista por um T5 duplex na Avenida da 
Boavista, const rução do início dos anos 60, apesar de 
ele se apresentar em péssimo estado, até porque 
estava desabitado há uma boa dúzia de anos.

Passamos os dois meses seguintes a fazer e refazer contas e a negociar com o dono, a imobiliária e o 
empreiteiro que escolhemos para fazer a obra, até que finalmente, corta aqui reduz acolá, conseguimos 
fazer o preço final caber dent ro do dinheiro que t ínhamos para a casa.

Fizemos a escritura em janeiro de 2009 e a 1 de maio, após uma terrível mudança (as mudanças de casa 
são sempre tenebrosas)  dormimos pela primeira vez no nosso novo apartamento.

Eu estava cheio de medo, mas no geral as obras até correram bem. Como não percebo nada do assunto, 
fui prudente na elaboração do caderno de encargos. O essencial era garantir que as canalizações e 
instalação elétr ica eram feitas de novo e de que não ir ia chover dent ro de casa. E cont ive-me para nunca 
pronunciar a expressão " já agora" junto do engenheiro.

Estamos todos muito satisfeitos com a casa nova. Claro que passaríamos menos frio no inverno (e 
apanharíamos menos calor no verão)  se t ivéssemos posto vidros duplos. E de vez em quando temos 
saudades da lareira que t ínhamos na Pasteleira. Mas nem por isso somos menos felizes. E, caramba!, 
conseguimos comprar um T5 na Avenida Boavista mais ou menos pelo preço a que a SRU Porto Vivo 
vende um T1 em Mouzinho da Silveira!

Estou também muito satisfeito por ter contribuído para o esforço de reabilitação urbana do Porto, sem ter 
gasto um tostão de dinheiros públicos, ao cont rário da SRU que não para de torrar dinheiro - só o ano 
passado foram sete milhões!

Não só não fui buscar dinheiro ao Estado - nem tão-pouco aos 200 milhões de euros do empréstimo do 
BEI  para reabilitação urbana que por alguma razão que me escapa o Porto e Lisboa não conseguiram 
aproveitar dentro do prazo inicial ( terá sido por incompetência?)  -,  como ainda por cima paguei uma data 
de impostos ( IVA, I MI , I MT) .

Pensando bem em todo este assunto, e visto que o lugar está vago, achei que devia disponibilizar-me 
para presidir à SRU Porto Vivo.

Posso não perceber muito de obras. Mas com a minha experiência (e a obra andou bem depressa, não 
acham?) e bom senso, é impossível fazer pior que os anteriores. Até porque sei que nestes tempos 
cinzentos é um disparate acabado optar por uma reabilitação urbana jacuzzi -  em vez de reabilitação low 
cost  como a que eu fiz no meu T5, na Avenida da Boavista.
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Para mais detalhes consulte:
http: / / www.jn.pt/ Opiniao/ default.aspx?content_id= 3264975&opiniao= Jorge% 20Fiel
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