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GOVERNO CHEFE DO EXECUTIVO FAZ COMUNICAÇÃO AO PAIS E DIZ QUE NÃO SAI

Passos não aceita
demissão de Portas
O primeiro ministro recusou apresentar o pedido de exoneração ao Presidente da República

DIANA RAMOS CRISTINA RITA

Nãomedemitonãoabandono o meu País

Foi com esta frase que o
primeiro ministro Pe

dro Passos Coelho garantiu que
ficará à frente do Governo até
que lhe seja possível
Numa declaração ontem ao

País comcerca de dezminutos o
chefe do Executivo explicou aos
portugueses que foi surpreendi
do pela decisão de demissão do
ministro de Estado e dos Negó
cios Estrangeiros Paulo Portas
A decisão do líder do CDS foi

conhecida cerca de uma hora

antes datomada de posse no Pa
lácio de Belém danovaministra
de Estado e das Finanças Maria
Luís Albuquerque o nome que
está no epicentro da crise políti
ca Com ela tomou posse tam
bém toda a equipa das Finanças
incluindo o representante do
CDS PauloNúncio responsável
pelos Assuntos Fiscais
No seu curto discurso Passos

Coelho prometeu que fará tudo
absolutamente tudo para

manter as condições de estabili
dade no País face às dificulda
des dos portugueses que ainda
não terminaram
tendo em conta os
sacrifícios já pedi
dos Por se tratar de
um Executivo de

coligação entre o
PSD e o CDS Passos
Coelho avisou Por

tas que seria preci
pitado aceitar o
pedido de demis
são Por issomesmo acrescen
tou o primeiro ministro não
propôs ademissão aoPresidente
da República Cavaco Silva na
reunião que manteve antes da
tomada de posse
O dia de hoje será decisivo

porque Passos irá saber que
condições de estabilidade o CDS
oferece para se manter o Gover

no O primeiro mi
nistro esclareceu a

sua posição quanto
à continuidade de
Paulo Portas Não

depende apenas da
minha vontade re
solver definitiva

mente este proble
ma mas ambos os

partidos têm a obrigação de não
desiludir o País E concluiu

Em conjunto teremos de es
clarecer o sentido do pedido de
demissão doministro de Estado
e dos Negócios Estrangeiros no
contexto mais amplo possível
no contexto do nosso projeto co
mum e dos perigos que conse
guimos evitar

Dois ministros
do CDS devem
demitir se hoje
Mota Soares e Assunção

Cristas devem seguir o caminho
de Paulo Portas e demitir se em
conjunto logo após a Comissão
Executiva que se realiza hoje
Talcomo o líder do CDS disse
ontem ademissão dos minis
tros vai ser afirmada também
como irrevogável Ontem

após a declaração doprimeiroministro ao País o CDS optou
pelo silêncio Os centristas reú
nem se neste fimde semana em

congresso naPóvoa de Varzim
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