
Magistratura
do Presidente
passará a ser
de interferência

Cavaco Silva prometeu uma
magistratura actuante Seguirá a sua
promessa oumudará de estratégia

ALEXANDRA MACHADO

O primeiro ministro ainda era
José Sócrates Cavaco Silva erao
contra poder Em Janeiro de
2011 nareeleiçãoparanovoman
dato Cavaco Silvaprometia irei
exercer uma magistratura ac
tuante para que Portugal encon
tre rumode futuro e renove a es

perança do nosso povo Mais de
dois anos depoisdessadeclaração
estáagoranocentrodacrisepolí
tica já que ao Presidente da Re
pública cabe a palavra decisiva

PassosCoelhoesteveestaquin
ta feira 4 de Julho reunido com
Cavaco Silva que no iníciodapró
ximasemanavaiouvirospartidos
comassentoparlamentar Mesmo
que hajaumacordo político entre
PSD e CDS PP o Presidente da
República tem a última palavra
Consideraoacordosuficientepara
que o Governo prossiga

A possibilidade de exercício
pelo Presidente daRepública da
chamada bomba atómica está

também ela àmesa das negocia
ções A Constituição Portuguesa
admite a demissão do Governo
pelo Presidente caso não esteja
asseguradoobomfuncionamen
to das instituições E aí Portugal
teráeleições legislativas antecipa
das seráconstituídoumGoverno
de iniciativa presidencial ou em
última hipótese Cavaco Silva
convida o PSD a formar novo
elenco governativo já que foi o
partido mais votado

Aindaassim váriasvezes repe
tiuqueé àAssembleiadaRepúbli
caquecompeteactuarparaque o
Governopossa serdemitido atra
vésdeumamoçãodecensura por
exemplo

Cavaco Silva que já foi várias
vezes acusado ao longodeste seu
segundo mandato de se manter
em silêncio temagora de falar A
crise política também está nas
suas mãos Falar e decidir Exis
te também da parte do senhor
PresidentedaRepúblicaumaava
liação desta situação Competirá
aosenhorPresidentepronunciar
se e não amim declarou Passos
Coelho à saída da reunião que
teve com Cavaco Silvaesta quin
ta feira

É talvez o momento para a
maiorintervençãodeCavaco Sil
va enquanto Presidente E é ago
raquea suamagistratura actuan
te poderá passar a magistratura
de interferência o termoque o
próprio usou e criticou para ca
racterizaraactuaçãodo Presiden
te Mário Soares no segundo

mandato quando era primeiroministro Cavaco Silva Amagis
tratura de influência que Mário
Soares falava noprimeiromanda
toevoluíra no segundo parama
gistratura de interferência es
creveu Cavaco Silva na sua auto
biografia

Jornal Negócios

7

S/Cor

236

18239

Nacional

Economia/Negócios

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:05072013

Política


