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João Almeida para a Administração Interna
REMODELAÇÃO Porta Voz
centrista dado como

certo para adjunto de
MiguelMacedo Hélder
Rosalino sai até amanhã

Oporta voz e deputadodo CDS
JoãoAlmeida é dado como certo
para secretário de Estado daAd
ministração Interna apurou oDN
de fonte governamental JoãoAl
meida irá para o lugar de Filipe
Lobo d Ávila também do CDS
que está de saída da equipa de
MiguelMacedo apesar de a sua

demissão não ter sido ainda con
firmada oficialmente Os centris

tas fecham se em copas e o pró
prio porta voz do partido con
tactado pelo DN não confirmou
nem desmentiu a notícia dizen
do que é preciso esperar pelos
próximos dias No dia 19 quando
se soube queHélder Rosalino ti
nha apresentado a demissão de
secretário deEstado daAdminis

tração Pública uma fuga de in
formação conhecida no dia do
chumbo constitucional da con

vergência de pensões o gabine
te do primeiro ministro confir

mou à agência Lusa que vai ha
ver uma alteração de secretários
de Estado que será anunciadaem
tempo oportuno Sem nomes
nemdatas Mas logo foram apon
tados os de Lobo d Ávila e Fer
nando Santo daJustiça como es
tando de saída Hélder Rosalino

que já teria mostrado vontade de
sair emjulho quando da demis
são do entãoministro das Finan

ças VítorGaspar fez saberque só
estava disponível para ficar no
Terreiro do Paço até ao último dia
de dezembro regressando a se
guir à sua casa de partida o Ban

co dePortugal Onde encontrará
também Gaspar
Para o lugar do secretário de

Estado tem sido apontada a dire
tora geral do Emprego e daAd
ministração Pública Joana Ra
mos que tem sido o braço direito
de Rosalino em alguns dos dos
siês mais complicados

Outro nomefalado foi o deTe

resaAnjinho também deputada
do CDS mas com Almeida no
MAI aportapode fechar se devez
para ajurista mesmo naJustiça
MIGUELMARUJO

eVALENTINAMARCELINO
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