
Não lhes dou Rio, não lhes dou Cavaco…

 
Vou aproveitar para fazer um pouco de anti – campanha, anti-presidencial, anti-Cavaco, anti-Rio, já 
que ainda se pode..“Não lhes dou Rio, não lhes dou Cavaco…” ou “ E não me voltem a dizer que é o 
melhor tempo das nossas vidas”...

  Qual a relação entre Cavaco e Rio? Aparentemente nenhuma. Mas sabemos como são as coisas 
neste país...Assim como Fernando Gomes “foi chamado” para um Governo Guterres para uma pasta 
“menor”...   Tenho um dedo mindinho que me diz que, com Cavaco na Presidência, e eventualmente 
uma coligação PSD – FMI no governo, quase tenho a certeza ( aposto 3 euros) que Rui Rio será 
chamado  para  um qualquer  Ministério  importante,  tipo  “  Obras  Públicas”  ou  “  Transportes”,  ou 
“Território”...  tais são as suas competencias demonstradas nestes mandatos de travessia no deserto.

Qualquer coisa assim, que compense na reforma o Dr. Rui Rio, então impossibilitado de voltar a 
concorrer à Câmara, e que o compense por ser tão bom contabilista, e por ter posto as finanças da 
Câmara  tão  em ordem,  tão  arrumadas  (...à  custa  do  desenvolvimento  hipotecado da  cidade  do 
Porto ).   E é assim que desde Salazar - o melhor Português -  é sempre aquele que “Põe as Finanças 
do  Estado  na  Ordem”(!):  Anteontem Salazar,  depois  Cavaco,  Rui  Rio  agora  no  Porto...Pessoas 
humildes e anti-políticos declarados. Mas também autoritários, os nossos salazarzinhos...    Cavaco 
mandou policia para nos bater nos anos 90, propinas, ponte 25 de Abril, Sindicatos, policia contra 
polícia, o senhor “que raramente se engana” e “não tem dúvidas”...Petit Salazar

   Rui Rio Petit Salazar também vigia todos os seus adversários. Para Rui Rio existe esta confusão 
Salazarista entre “Criticar” e “  Dizer  mal”.  Para ele, Criticar é Dizer  mal,  e portanto,  Cláusula de 
Silêncio  aos  gastadores  das  pequenas  companhias,  retirada  de  propaganda  aos  adversários 
nomeadamente PCP e CGTP, e os Arquitectos da Porto 2001 / Candidatura de Elisa Ferreira sempre 
“insultados” de esquerdistas...Petit Salazar

E assim,  também este  pequeno texto  deve  estar  sob vigia  dos acessores de Rui Rio.  Os seus 
acessores provavelmente fazem um resumo d A baixa do porto todos os dias a Rui Rio...Vejam o tal  
texto sobre Amílcar Correia do Público nas páginas do site da CMP, se não é exemplar da vigia  
Salazarista de Rui Rio?



Mas,  Srs.  Acessores de Imprensa de Rui  Rio,  que me lêem neste momento..:Porque é que não 
respondem a estes posts / provocações dA Baixa do Porto? Ou é só no site da CMP que o fazem?

Conseguirei, eu e outros Arquitectos que “critiquem” arranjar trabalho na cidade do Porto?

Concerteza que sim – digo eu - mas por mim confio mais na Crise que há-de ser superada do que em 
Rui Rio que parece incorrigível...

Pedro Figueiredo, e não votem Cavaco, entretanto. Obrigado pelo tempo de Antena.


