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JUSTIÇA, CIÊNCIA&POLÍTICA, COM TEMPERO

Rui Rio Seria um Bom 1.º Ministro depois de António Costa

GONÇALO S. DE MELLO
BANDEIRA 1

J

á em 4/10/19 com o título de «Maiorias Absolutas são Perigosas e Rios
Não Correm para o AR»,
o nosso prognóstico se veio
a concretizar para bem de
Portugal -: «Aliás, se Rui permanecer, acabará, mais tarde
ou mais cedo, por se tornar 1º
Ministro. O problema é que já
há muitos desejosos de o eliminar, pelo que, desse modo,
o PSD irá permanecer muito
mais tempo afastado do poder central. E se os FCPortistas ou alguns Artistas do Por-

to têm razões de queixa contra
Rui, não é menos verdade que
lhe devemos o facto do Porto ter
provavelmente o melhor Parque da Cidade verde nacional
que corre para o ar e mar, além
duma revitalização da Cidade que faz inveja a muitas outras regiões do mundo». Imaginem Rui Rio a governar
Portugal com a sua longa
experiência de trabalho e
humildade nas derrotas?
Não temos dúvidas que seria uma agradável surpresa.
Sobretudo depois de António Costa resolver deixar de
o ser. Ou seja, Costa ainda
será eleito provavelmente
mais uma vez se assim o
desejar. Rui Rio tem ideias
muito próprias e ouve muito poucas pessoas. Contam-se pelos dedos. Não julgaremos neste momento isso.
E se o economista Rui Rio,
da Distrital do PSD/Porto –
a maior de Portugal, com
sede na Cidade Invicta - é

mais parecido com António
Costa, naquilo que entendo
como um sentido de Estado de Direito Democrático,
Social, livre e verdadeiro,
de tendência positiva (nenhuma reforma de relevo
será feita em Portugal nos
tempos mais próximos sem
um acordo PPD-PSD/PS);
já o advogado Luís Montenegro, mais neoliberal,
da Distrital do PSD/Aveiro e da agradável pequena
Cidade de Espinho, se assemelha mais, salvo o devido respeito e do ponto de vista político, a uma
Assunção Cristas. Assunção Cristas que, como fomos referindo em artigos
anteriores à «queda do anjo», cometeu erros graves
e caiu por culpa exclusivamente própria, ficando na
memória de todos os portugueses a famosa «Lei de
Rendas Cristas» (ainda que
a mesma, claro está, pen-

se, mas não diga, que não
teve culpa nenhuma!). Há
que ter genuína humildade e perceber que por vezes erramos e erramos de
modo claro e inegável. Os
factos históricos assim o
provam. E falo do presente momento, pois todas as
pessoas podem evoluir. Para bem ou para mal, diríamos. Nada temos de pessoal
contra os colegas juristas
Assunção Cristas ou Luís
Montenegro, o qual aliás
me foi apresentado pessoalmente muito jovem
numa sua visita à Universidade de Coimbra durante uma «Recepção ao Caloiro»
através do nosso amigo comum Zé Ribeiro. Seria aliás
através do Zé Ribeiro que
conheceria nos anos 90 o
Pedro Passos, assim como
ele. Enfim, o mundo é pequeno, muito pequeno. O
Presidente Barack Obama
que o diga quando por me-

ro acaso me cruzei com o
mesmo, e com os seus inúmeros guarda-costas, numa
rua em Washington D.C..
Somos todos assim, feitos
de barro como já alguém
disse ou escreveu há milhares de anos atrás. E que
ninguém se coloque em bicos-de-pés. Sobretudo num
país pequenino a nível internacional «sob ocupação do
EURO», embora com uma
língua gigante, como é Portugal. Desde logo se atente
nas palavras repetidas ad
aeternum do «Prémio Nobel
da Economia» Joseph Stiglitz,
RTP, 5/9/16 (mas também
noutras datas, antes e depois, e doutros economistas
internacionais ou mais anónimos) – já antes, entre outros, João Ferreira do Amaral, «Porque devemos sair do
Euro-O divórcio necessário para tirar Portugal da crise», Ed.
Lua de Papel, Abril de 2013.
Ora, estará já Luís Monte-

negro preparado no presente momento para derrotar António Costa? E estará
preparado para governar
com a explosão da próxima grande bolha económica e financeira? No presente
momento, salva prova em
contrário, não nos parece.
Precisamos também da experiência comprovada dos
cabelos brancos. Luís Montenegro «precisa de mais rodagem para testar os pneus». O
neoliberalismo não é solução para um país como Portugal que tem 2,5 milhões
de pobres, sem contar com
a pobreza escondida e envergonhada. Um abraço a
Todos os de bem.
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