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COMOOPORTOSETORNOUINDEPENDENTE Era eleouotriunfodosporcos
Dito assim parece ofensivomasnunca uma eleiçãonoPorto revolveu tanto as tripas
das suas gentes
Colocada entre a ementa

previsível das opções políticas a fervura dos
aparelhos partidários e a «feira popular» do
candidato do PSD Luís FilipeMenezes com
toneladas de suínos no espeto e umamonta
nha russa de promessas o Porto escolheu
a libertação e a indignação pelo voto «Ten
taram aplicar receitas que os portuenses ja
mais aceitariam Não nos conhecem» resu
me Francisco Ramos antigo líder concelhio
do PSD e mandatário financeiro do indepen
dente Rui Moreira empresário de 57 anos
que no domingo 29 fez história na Invicta
quase duplicando os votos do centrão local e
sobressaltando o País

«Se os partidos não entenderem o que
se passou aqui hoje então não perceberam
nada» afirmou então o triunfador devol
vendo a «altas individualidades do Estado»
a «comentadores da TV com pretensões po
líticas individuais» e «intoxicadores» dos
jornais a chacota nacional de que se disse

vítima quando entrou na corrida à Câmara
do Porto sem meios faustosos moderado
nas promessas e apenas com o apoio explí
cito do CDS «Pela primeira vez o partido
que venceu na cidade foi o Porto» resumiu
já depois do momento em que rodeado dos
refratários sociais democratas Miguel Vei
ga e Valente de Oliveira escutou em altavoz
o telefonema de parabéns de Rui Rio um
dos homens na sombra da vitória Horas de

pois um Rui Moreira de olhos achinesados
de alegria daria a mão à namorada Bárbara
Taborda e desapareceria na noite chuvosa
da Avenida dos Aliados rumo a uma festa
privada na Foz A dez minutos de carro dali
sem euforias e rodeados de familiares e ami
gos o ainda autarca da cidade e o banqueiro
Artur Santos Silva presidente da comissão
de honra de Moreira confraternizavam e es
cutavam o mea culpa de Passos Coelho sem
disfarçar o ar de missão cumprida A vonta
de de riscar Menezes do mapa e as ambições
do presidente da Associação Comercial do
Porto uniram os Ruis mas nahora davitória
nem Moreira foi ao beija mão nem o outro
esperaria que fosse Com o vento de feição
e já depois de receber o regozijo telefónico

de Adriano Moreira o antigo velejador pro
fissional começou então nessa mesma ma
drugada de temporal a separar as águas
do Rio

Oque ele andou para aquichegar
Os sinais do que estava para acontecer che
garam quase ao cair do pano
Na sequência de estudos de opinião que fi

nalmente o davam com hipótese de alcançar
a presidência do município sucederam se
«milagres» Notáveis que durante meses
não tinham atendido o telefone apareceram
para o abraço Donativos financeiros que
tardaram multiplicaram se na reta final «Já
ganhámos »exultarao assessorNuno
gueira Santos quando viu o consultor de co
municação Cunha Vaz himself aparecer em
socorro de Menezes nas horas decisivas da

campanha Moreira também dissera meio
a brincar meio a sério que o melhor era pre
parar dois discursos de vitória antecipando
um triunfo mais gordo Na verdade nem o
«golpe de asa» que prometera o faria ver se
na madrugada de segunda feira num apar
tamento a minutos do mar a fazer contas
entre amigos aos votos que faltariam para
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uma eventual maioria absoluta relegando o
PS e o PSD para um resultado pré histórico
na vida democrática do Porto

Para trás haviam ficado os obstáculos do
caminho Desde pressões exercidas sobre
gente ilustre da candidatura para calarem
o seu apoio a Moreira às incertezas quanto
a apoios financeiros que o levaram a dizer
que cobriria do seu bolso o que faltasse Não
faltaram as críticas públicas do candidato
às inclinações editoriais e eleitorais do JN
na própria cerimónia dos 125 anos do diário
histórico da cidade e ainda houve necessida

de internamente de Francisco Ramos dar
murros na mesa sobretudo para que alguns
notáveis mais discretos descessem à terra
e sujassem os sapatos Com o CDS houve
atritos por causa de lugares na lista que Mo
reira não satisfez apesar de tudo escudado
na boa relação com Paulo Portas No terre
no foi decisiva a direita burguesa gente órfã
de partido e socialistas como o arquiteto Rui
Loza nome ligado ao Porto «património da
Humanidade» Direita e esquerda convi
veram bairro a bairro nos restaurantes da
moda ou nas caravanas das zonas burguesas
da cidade sem que o candidato se ressentis
se da falta de «amortecedores» para quem
não sabe Moreira fez um transplante renal
há décadas «Faço o que vocês mandarem»
disse várias vezes aos assessores A dispo
nibilidade e carisma nunca seriam porém
suficientes sem «centenas de homens e

mulheres verdadeiros militantes deter
minados e conhecedores dos territórios de

intervenção» refere Nelson Bertini candi
dato suplente emMassarelos com currículo
comunista desde a ditadura «Vi abertura a

ideias diferentes sem preconceitos políticos
e ideológicos» Um movimento a carecer de
estruturas políticas que mantenham à dis
tância «os profissionais que sabem tudo do
costume» e o terreno armadilhado dos que
esperarão «com paciência e oportunidade»
pela desforra

ORui quevirá
Os menos avisados imaginam Moreira ata
do à herança e estilo que marcou a cidade na
última dúzia de anos Errado Há uns anos o
radialista Álvaro Costa via o como uma es

pécie de Bernard Henri Lévy do Porto «tão
confortável a pensar a cidade a comer uma
francesinha ou a tomar café emTóquio» Ou
já agora no restaurante italiano I Tre Merli
na West Broadway Nova Iorque um dos
seus preferidos
O presidente que tomará posse lá para no

vembro revê se no legado de «contas àmoda
do Porto» deixado por Rio na obra social e

na dinâmica cultural e turística Mas Morei

ra quer um «Porto mais» em várias áreas da
cultura à criação de emprego com upgrade
de cosmopolitismo e coesão social sem tei
mas nem arrelias

Se agora não parece muito os separa Eis
um episódio para memória futura Avança
va a campanha pelo mês de junho quando
Moreira acordou uma manhã sem luz nem
água em casa A seca e o apagão estariam
relacionados com as obras das corridas de

automóveis de Rio que lhe passam à porta
Moreira que habita umamoradia na seletiva
Avenida da Boavista nada tem contra os po
pós pelo contrário de Porsches e Jaguares
percebe ele Nesse dia porém os compro
missos de pré campanha estavam primeiro
e o candidato que ainda tentou desmontar
o portão para sair acabou por saltar o muro

e apanhar um táxi «Nesse momento o Ruique aí vem talvez tenha começado a olhar
com mais preocupação para os transtornos
causados pelas corridas aos residentes da
zona pelo Rui que sai»
Sem maioria na Câmara Moreira tem

margem de manobra para acordos com Ma
nuel Pizarro do PS e eles serão tentados

Também não exclui pontes para Pedro Car
valho vereador da CDU aqui sim a exemplo
do que Rio fez no primeiro mandato Mas
os programas do independente e de Pizar
ro não são muito diferentes Acresce que os
dois são amigos Encontraram se e falaram
ao longo da campanha tendo inclusive com
binado não se atacarem Na noite eleitoral o
discurso de Pizarro foi aplaudido na sede de
Moreira quando o candidato socialista tam
bém celebrou a resposta dada pelo Porto «ao
populismo mais miserável ao centralismo
mais hipócrita» e aos «órgãos de comunica
ção social disponíveis para vender tudo até
a sua alma»

O Porto subverteu sondagens e palpites
O voto «frio e profundo que a rua e os estu
dos não indiciam» driblou o País e levou Rui

Oliveira Costa da Eurosondagem a admitir
a dificuldade «No Porto fia mais fino é um
facto Compreendo muito bem o Rui Morei
ra quando diz que isto só seria possível na ci
dade dele Em Lisboa seria logo detetado»
explica àVISÃO
Chama se a isso por estas bandas mor

der pela calada Rui Moreira conhece bem
o termo E também saberá o que ele signifi
ca se tiver memória curta ou trair o caráter

daqueles que lhe entregaram a cidade sem
espinhas atirando o populismo aos porcos
Uma coisa é certa a varanda dos Paços do
Concelho será reaberta aos festejos do FC
Porto em caso de título Mas não se espere
vê lo lá se os amigos bem o conhecem Pin
to da Costa será recebido por um contínuo e
RuiMoreira estará entre o povo como sem
pre com a camisola 9 de Jankauskas a bater
palmas no meio dos foliões
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