
SÓCRATESESALGADO

0 enluvado do BES
Oleitor conhece a Zaask a
startup portuguesa que é uma
espécie de Uber da bricolage
No último mês recorri várias

vezes à Zaask e notei uma coincidência

curiosa qualquer que fosse o serviço da
lista de sugestões o profissional que ti
nha as melhores avaliações era sempre o
mesmo Para canos entupidos o Sr Al
cino era o mais conceituado desentupi
dor Para forno avariado o Sr Alcino
estava no topo do ranking de conserta
dores de fornos Para pendurar pratelei
ras o Sr Alcino tinhamédia de 4 97 es
trelas em penduramentos Pude confir
má lo em todos os trabalhos o Sr Alci
no é usando o termo técnico da bricola
ge um jeitoso
Lembrei me dele quandoRicardoSalga

do foi novamente constituído arguido
desta feita naOperaçãoMarquês Se existir
umaZaaskAlegadaCorrupção o Sr Alci
no daespecialidade é José Sócrates omais
competente a deixar se alegadamente su
bornar emqualquer tipo de empreitada É
um faz tudo doalegado favorecimento
É preciso assinar uns projectos Sócra

tes é o técnico alegadamente indicado
Alterar umPDM Sócrates alegadamente
conhece uma forma Comprar uma ope
radora de telecomunicações Sócrates é
alegadamente bom Venderuma opera
dora de telecomunicações Sócrates é
alegadamente também Impedir a venda
de umaoperadora de telecomunicações
Sócrates alegadamente impede José Só
crates é o canivete suíço da alegada cor

rupção e as suas avaliações num site des
tes teriammais estrelas alegadas que a Via
Láctea Value formoney Ricardo S
Umbocado arrogante mas é a melhor
alegada cunha que jámeti Paulo L O
alegadométodo de pagamento é esquisi
to mas os resultados aparecem LenaD
José Sócrates é sem favores desta vez

o alegado corrupto por metonímia O
problema desta polivalência é que Sócra
tes detémomonopólio da alegada cor

rupção emPortugal Ao
açambarcar os alegados
grandes favorecimentos
não permite que a concor
rênciamedre Onde está o

pequeno e médio corrup
to O facilitadorde vão de
escada Foi tudo comido

por Sócrates que faz dum
ping de alegada corrupção
Se de repente preciso de
untar as mãos a um funcio

nárioduma repartição
para me favorecer num
prazo o mercado não res
ponde com eficiência E
tenho de me contentar

com umcorrupto de se
gunda que não sabe rece
ber luvas comodeve ser
É bem feito para Salgado

Fui cliente do BES durante

muitos anos e sempreme
irritaram as comissões que
cobravampor tudo e por
nada É justo que tenham

tido de gastar tanto dinheiro emalegadas
comissões a Sócrates

Pobre Sócrates que volta à berlinda Ele
que disse uma vez que a sua ideia de felici
dade era abrir os jornais e não falarem
dele Deve andar infeliz Ou então lê o
DN que faz a chamada de capa sobre
Salgado ser constituído arguido como
corruptor e consegue não referir o nome
do alegado corrompido
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