
Rio está a fazer o mesmo que Marcelo
Quem é Pedro Duarte O que

temfeito em termos políti
cos nos últimos 20 anos Já

paranão falar nos últimos 40 anos
Por que não concorreu às eleições
directas no PSD contra Rui Rio

Acha que ter sidodirector da cam
panha do Presidente Marcelo já o
qualifica para ser primeiro minis
tro Ou segue o exemplo doGover
no deAntónio Costa em que temos
ministros como Azeredo Lopes
sem experiência de Defesa Nacio
nal tendo sidopresidente da ERC
2006 11 durante os governos de
Sócrates e chefe de gabinete do
presidente da Câmara do Porto
2013 15
Santana Lopes cometeu o

maior erro político da sua vida
Tudo aquilo que fez e que conse
guiu no PPD PSD nos últimos 44
anos foi desbaratado pela sua saí
da do partido Já se esqueceu do
que aconteceu à ASDI
Não creio que a criação de um

novo partido na direita resolva
alguma coisa Já tivemos a cria

ção de novos partidos na direi
ta no centro e na esquerda e
não resolveu nada

OPRD foi criado em 1985 econtou com o apoio decla
rado do Presidente Eanes Ti

nha a vantagem de ser militar
não estar conotado com os de

feitos que já se atribuíam aos
políticos pois em menos de 9
anos tivemos duas intervenções
do FMI e surgiu após o progra
ma de austeridade da segunda
intervenção do FMI aplicado
pelo Governo do Bloco Central
Ora o PRD teve 18 nas legis
lativas de 1985 com 45 deputa
dos e depois de um erro polí
tico clamoroso deu a maioria
absoluta ao PSD de Cavaco Sil

va em 1987 Teve então 4 91
com 7 deputados E em 1991 teve
35 077 votos 0 61 perdendo

a representação parlamentar
Foi dissolvido em 2000
A Nova Democracia foi criada

pelo ex presidente do CDS PP
ManuelMonteiro em 2003 sendo
extinta em 2015 Nunca deunada

O PDR de Marinho e Pinto foi
criado em 2014 havia muitas
expectativas por ele ter sido
bastonário da Ordem dos Advo

gados e ter um discurso popu
lista mas nas legislativas de
2015 obteve apenas 60 912 votos
1 13 sem representação par
lamentar

Os portugueses são muitoconservadores e não mu

dam de partido facilmente

É como nos clubes de futebol
Mesmo que não ganhem cam
peonatos continuam a ser do
clube até morrer Pelo contrário
em Espanha o Partido Popular
tem sido penalizado pelos casos
de corrupção de dirigentes e au
tarcas a favor do Ciudadanos e
em Itália com a Operação Mãos
Limpas e a fuga de Bettino Cra
xi para a Tunísia o Partido So
cialista implodiu
Em Portugal o Partido Socia

lista levou o Estado à bancarro
ta chamou a troika e o ex pri
meiro ministro José Sócrates

está acusado de crimes gravíssi
mos no exercício das suas fun
ções como corrupção fraude fis
cal branqueamento de capitais
e outros E o que aconteceu O
PS está novamente no Governo

e boa parte dos ministros e secre
tários de Estado de Sócrates es
tão no Governo de António Cos

ta A narrativaé que foi tudo cul
pa da crise internacional Os
erros cometidos pelos governos

socialistas nos últimos 20 anos
não interessam nada

Alguémacredita que RuiRio se
deu a todo este trabalho

sernúmerodoisdeAntónioCosta

Rio quer ganhar as eleições legis
lativas e ser primeiroministro De
pois de tudo o que António Costa
fez após as legislativas de 2015 nem
oPSD lhopermitiria pois haveria
uma revolta interna

O que Rui Rio está a fazer é ten
tar recuperar os 700 000 eleitores
quevotaramno PSD ouno CDS PP
em 2011 e não votaram na PàF em

2015 Bem como os que se têm abs
tido ou votado branco nulo mas
não suportam a geringonça

O queRuiRio está afazer é omes
mo que fez o Prof Marcelo para ser
eleito Presidente da República Sa
bia que os votantes do PSD e do
CDS PPem2015 2 086 215 não eram
suficientes para ganhar à primeira
volta Conseguiuirbuscaràabsten
çãoeaoutros partidos 325 710votan
tes pois teve 2 411 925 votos 52
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