
Escolha de
PGR acelera
até setembro
Justiça Portas e Passos discutiram estratégia
para envolver PS Seguro aguarda contactos

HUGO FILIPE COELHO
e PAULA SÂ

O processo de escolha do novo
procurador geral daRepúblicavai
entrar na fase decisiva Regressa
dos de férias o primeiro ministro
e aministra da Justiça têmna su
cessão de PintoMonteiro uma das
prioridades da rentrée
O processo está a ser tratado

com pinças no Executivo A or
dem é para se deixar o palco ao
Presidente daRepública que tem
aúltimapalavra naescolhae o po
der formal de nomeação
Antes das férias o assunto foi

discutido entre Passos Coelho e
Paulo Portas Fonte da coligação
disse ao DN quemais do que no
mes os dois líderes discutiram a
estratégia para envolver os socia
listas no processo de escolha

Um acordo com o PS najustiça
podiaajudara reaproximar Passos
e Seguro nummomento crucialda
aplicaçãodomemorandoeemvés
peras da entregado Orçamento
Deacordo comumafontepróxi

ma do líder socialista Seguro
aguarda pacientemente por um
contacto do primeiro ministro ou
do Presidente daRepública

A discussão sobre as nomea

ções para estes cargos acontece
em cimado acontecimento para
evitar que andem a circular no
mes o que não beneficianada
O semanário So noticiavahá

uma semana que o primeiro mi
nistro aministra daJustiça eo Pre
sidente da República deverão ter
selecionado umaúltima lista com
três nomes possíveis até ao final
do mês e que a decisão deveria
acontecerno início de Setembro
De acordo como semanário o

personalidade que reúne maior
consenso é Henriques Gaspar
Mas nos últimosmeses correram

na imprensa outros nomes a co
meçarpelas procuradorasCândi
daAlmeidaeMariaJoséMorgado
Emjunho ementrevista àLusa

aministra daJustiça defendeu que
o sucessorde PintoMonteiro não
tem de ser um procurador mas
deve ser alguémqueame oMinis
tério Público e que ajude a dotar
estamagistratura demaior inde
pendência e autonomia

PINTO MONTEIRO

Freeport e submarinos nos últimos dias
Antes de passar apasta Pinto
Monteiro poderá tomar deci
sões sobre dois dos casosmais
mediáticos dos últimos anos
dajustiça portuguesa O pro
curador geral vai analisar as
certidões extraídas do proces
so Freeport e decidir se abre
um novoprocesso envolvendo

oex primeiro ministro José
Sócrates A isto junta se a in
vestigação do negócio dos sub
marinos O PGR prometeu
fazerdiligências para apuraro
que aconteceu aos documen
tos desaparecidos e onde cons
ta aposição do então ministro
daDefesa Paulo Portas
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