ARQUITECTURAS EM FERRO
Caro Daniel Rodrigues. Aceito os seus argumentos e números relativos às vantagens
económicas,sociais e demográficas…aparentes. A fiscalização económica ( coisa
práticamente inexistente em Portugal, dado o liberalismo triunfante ) será feita pelos
ambientalistas, suponho. Que são quem mais pugna por “verdadeiras” alternativas
económicas…que são aquelas (e apenas aquelas) que respeitam o meio ambiente.
Partilho com o Daniel e com a baixa do porto, 3 desenhos que fiz ( caneta preta sobre papel
cavalinho A3) sobre a tal “Arquitectura do Ferro”. Quer do séc. XIX quer do séc.XX é
essencial a Arquitectura do Ferro. Faz parte do código genético do melhor da
Industrialização, de facto. Eiffel. fez a ponte Dª Maria e o magnífico viaduto do Rio Tua.
Seyrig, discípulo de Eiffel assinou a magnífica Ponte D. Luís. Engenheiros a fazer o melhor
da Arquitectura em Ferro.
NOTA 1 – ( pausa comercial) vendo desenhos sobre Arquitecturas do Porto, já feitos ou a pedido (
preço barato – e mail 738@ sapo.pt )
NOTA 2 – A obsessão do PSD pela culpabilização de Sócrates pela Crise Mundial da Dívida continua!
8 ainda?) Se o Estado não tem dinheiro e Sócrates fugiu para Paris, sabemos onde está o dinheiro:
No PSD, amigos: O dinheiro está nos “bandidos cujo roubo no BPN foi nacionalizado” ( são do PSD ),
no off-shore da madeira que dá abrigo a empresas que não querem pagar o devido ao Estado ( o
PSD assina por baixo o off-shore ), no PSD da madeira que assina por baixo ter escondido uma
dívida colossal, no PSD do continente, no ladrão Isaltino, no ladrão Valentim, nas parcerias públicoprivadas que o PSD assinou por baixo, nas barragens que dão dívida ( o PSD assinou por baixo ),
nas autoestradas que dão dívida ( o PSD assinou por baixo), nas “empresas municipais” que foram
idéia do PSD e dão dívida ( o PSD assinou por baixo ), nas auto-estradas de Cavaco ( o PSD
assinou por baixo ). ...nada disto é “Keynes”...os lucros não foram para o Estado. Se há falta de
dinheiro no Estado, agtradeçamos ao PSD que o tem entregue a inúmeros amigos capitalistas. Por
isso, Tiago: paguem o que devem a Portugal!

