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Passaram poucas semanas de ter vencido as eleições internas, mas já está bem visto o quanto Rui
Rio vai ter de sofrer enquanto líder do PSD. Ainda nem sequer tomou posse e já são incontáveis os
textos a dá-lo como nado-morto, ou as opiniões a tentar condicioná-lo. E isto, numa altura em que
ele mal apareceu ou falou a órgãos da comunicação “dita” social.

A razão é, para mim, muito simples. Rui Rio não faz parte da “cúpula de Lesboa”. Isso mesmo, os
sulistas e elitistas, tal e qual como lhes chamou Luís Filipe Menezes (cheio de razão). Também ele,
enquanto líder do PSD, condenado desde o momento que derrotou a “cúpula de Lesboa” –
composta pelos Lisboetas, e acima de tudo por alisboetados (os que vão à “terrinha” nas festas)

Bem sei que Menezes e Rio estão em pólos opostos. A todos os níveis. Mas nem sequer está isso em
causa, ou o desempenho de um e outro em cargos políticos. O que está em causa é que são ambos
do Norte, e conseguiram ser eleitos contra a tal “cúpula de Lesboa”. E foi, continua a ser, esse
mesmo, o seu handicap no xadrez político inquinado, em Portugal.

Nem sequer Sá Carneiro se safou. A partir do momento em que se criou a “cúpula de Lesboa”. Nem
o facto de ser fundador do partido, de ter uma credibilidade e competência gigantescas, ou de ter ao
seu lado outros Nortenhos da mesma craveira, o safou. A “cúpula de Lesboa” aproveitou todas as
oportunidades (até a sua doença e vida pessoal) para o lançar borda fora.

Esta é apenas uma, mais uma, das razões pelas quais era preciso que Rui Rio vencesse. De vez em
quando, quanto mais não seja, é preciso que a gente honesta, competente, trabalhadora, honrada e
íntegra diga presente. E mostre a essa “cúpula de Lesboa” que eles só ocupam o poder se os
deixarmos. Que basta querermos para os derrotarmos.

E desenganem-se aqueles que pensam que alguns, apenas por terem mostrado apoio a Rui Rio, não
fazem parte da “cúpula de Lesboa”. Fazem, sempre fizeram. A verdade é que eles não apoiaram Rui
Rio por convicção. O que fizeram foi mover-se pelo ódio a Pedro Santana Lopes. O que diz muito do
seu carácter, ou falta dele. Pachecos Pereiras, Ferreiras Leites, e afins.

