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P.A.C.U.E.C.A

Partido Activista Comunista Unitário de Esquerda Caceteira e Anárquica

Teleouvintes:

O Partido Activista Comunista Unitário de Esquerda Caceteira e Anárquica

(PACUECA) nasceu do N.A.C.U.E.C.A. Núcleo Activista Comunista Unitário

de Esquerda Caceteira e Anárquica.

A situação NACUECA era já caótica quando nos lembramos de ir todos

PACUECA.

Quer isto dizer que embora a CUECA se mantenha, estamos agora mais fortes

sob a forma de partido. De facto, nem toda a CUECA nos seduz. Daí que a

designação PACUECA nos seja mais cara.

A actual crise que o País atravessa poderia ter uma saída airosa NACUECA,

contudo NACUECA não conseguiu resolver a questão fundamental que nos

preocupa, ou seja, a uniformização da CUECA.

Consideramos violador do princípio da igualdade e atentatório do Estado de

Direito Democrático o facto de o IVA da CUECA ter subido em flecha, em

detrimento do boxer.

O boxer que, além de tudo tem nome de cão, não é a solução para as partes…

As partes não se sentem bem livres!
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Uma CUECA apertada é sinónimo de um cidadão feliz, sendo certo que apesar

das investidas anti-democráticas do BOXER, a CUECA sobreviverá!

Viva a CUECA, VIVA O NACUECA, VIVA O PACUECA…

Partido da Horta de Eufrásio Cedovém

Amigos:

O MEU NOME É Eufrásio Cedovém e sou presidente do Partido da Horta de

Eufrásio Cedovém.

Este partido defende basicamente a minha horta!

A minha horta era sadia, verdinha, cheia de hortaliças, couves e pipinos…, mas

a malta insiste em ir fazer o amor prá minha horta.

Pois bem, eu já alertei o povo para não ir pá fogachada pá horta.

Estragam-me os legumes, as coives de broxelas e pra quê? Sim, pra quê!

Inda pro cima roubam-me os pipinos para os meter…. Para os meter… Não sei!

Pipinos portugueses! Revoltai-vos!

De cada vez que vejo um pipino meu estragado, dá-se-me uma revolta nos

antrefolhos… Perdão na tripa!

Assim, o PHEC deliberou unanimemente que quem se deslocar para a minha

horta, a modos de para fazer o amor, passará a levar uma chumbada nas

NALGAS.

A propósito tenho aqui um poema sobre NALGAS:

Vai alva a Nalga na horta do Eufrásio

Por lá fogachou o agora nobre Eutanásio
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E saltava e pulava num tonto vai-vem

Quando levou chumbada aqui do Cedovém.

Vota no Partido da Horta de Eufrásio Cedovém! Pela Justiça, pela paz, pelo

amor fora da minha horta faxavor.


