
                                                         

1 - Cortes de luz no lagarteiro.Com polícia aos molhos. Cortes a quem tem que escolher pagar 
comida ou luz.Renda ou luz.Água ou luz. 
2 - Decreto legítimas e em auto-defesa todas as puxadas ditas "ilegais " da EDP no país do 
salário máximo 485 euros, do RSI miserável ou cortado, das pensões miseráveis ou cortadas, 
dos meios salários de 310 euros.dos rendimentos zero.Habemus dito. 
3 - Foi a primeira repressão de estado aqui nesta cidadezita, que se tenha sabido pós-eleições. 
Acabou a típica campanha eleitoral de ida aos bairros. Carrinhas da polícia e da edp foram ao 
Lagarteiro cortar a luz a 84 casas dos 13 blocos desses "miseráveis gatunos, ciganos e 
caloteiros". 
4 – No mapa do google earth percebe-se que o lagarteiro “nem pertence ao Porto, tão longe, 
tão além sequer da circunvalação. Longe do coração e do olhar. Perto das carrinhas da polícia. 
http://www.youtube.com/watch?v=7z3TPwOT31g&feature=youtube_gdata_player "no one 
dreams to be a lawyer or a doctor or anything / they just dream dealing on the dirty 
boulevard"(lou reed's song "dirty boulevard")...as semelhanças com "o portugal " do fmi são 
evidentes. 
5 - Segundo o Porto24: 
" Contactado pela Lusa a propósito destes cortes de energia, o socialista Manuel Pizarro, 
vereador da Habitação e Coesão Social, afirmou ao final da manhã desta sexta-feira: “Não 
tenho nada a dizer, não sou relações públicas da EDP”. Claro que não é da EDP. É um político e 
terá que fazer políticas. E de esquerda, conforme o seu programa. Só lhe é pedido isso. 
Contas à moda do porto: Nas eleições os portuenses elegeram Rui Moreira. Depois das 
eleições os portuenses temos para governar Manuel Pizarro e Rui Moreira. Inclusivé temos PS 
no executivo de todas as juntas de freguesia…( "Truz truz.Posso entrar? Tambèm quero 
governar. )Com Pizarro  e os seus 20 e tal por cento de votos partilho o facto de o meu partido 
( o BE com 5% )TAMBÉM não ter ganho a câmara, nem aquihttp://portoaocontrario.org/visita-
ao-lagarteiro-os-moradores-dos-bairros-tem-direitos/ nem 
aquihttp://portoaocontrario.org/sete-propostas-para-uma-cidade-de-todos/ nem 
aquihttp://portoaocontrario.org/852/ nem aquihttp://portoaocontrario.org/visita-ao-bairro-
da-lapa/e por fim, nem aquihttp://portoaocontrario.org/reuniao-popular-no-bairro-do-
lagarteiro/ nem aqui  http:// portoaocontrario.org/direito-ao-lugar/ nem 
aquihttp://portoaocontrario.org/sessao-de-cinema-ao-ar-livre-no-lagarteiro/ 
6 - “ O moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os negócios 
comunitários de toda a classe burguesa” ( Marx) E assim, a china quer. a Edp sonha. O 
aumento a tarifa da electricidade nasce . "As garras da edp" que são o "legal dever de 
pagamento", os interesses do PCC e do estado chinês.isabel dos santos. Amèrico amorim.etc... 
7 - ah...as pessoas do não-lagarteiro. Havia tanto a dizer sobre a "austeridade no *## dos 
outros ser frescura ".  As pessoas do lagarteiro não percebem ou percebem bem porque é que 
o presidente da EDP ganha 100.000 euros por mês, ano (ou que fôr, nem interessa) e elas 
serem  "obrigadas " a cumprir o "dever de pagar " quando recebem 180 eur, 300 eur ou 500 
eur ou nada, conforme os casos. As pessoas do lagarteiro não percebem porque é que os seus 
rendimentos são tão baixos.( Nem as pessoas do não lagarteiro, também não percebemos.) 
8 - "Planos de pagamento faseado " já existem. Eu sei e em concreto casos no bairro do 
Regado ( Paranhos)...só que, reiteradamente as pessoas não conseguem cumprir...não dá. Não 
podem.Não têm rendimento.("è preciso enfiar isto na cabeça das pessoas bem intencionadas"- 
o dinheiro nem chega para esses planos que as pessoas falham...mas como não?485 salàrio 
minimo. Rsi cortado.Desemprego. Subdidio cortado.Pensão baixa.Pensão cortada.Meios 
salários de 300 euros.etc...).Rendimentos zero…"O que é que fariamos no seu lugar? Puxadas 
de electricidade para sobreviver! …ou “a austeridade tem consequências” sabiam? 
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