
Cavaco decide

PAULO BALDAIA
DiretordaTSF

Ofuturo do País está nasmãosdoPresidente
O que decidir provará
que ao contrário doque
viroumoda dizer nun

caCavacohipotecouos seus pode
res Não cedeu àpopularidade fácil
deaproveitar as trapalhadasda co
ligação para correr de imediato
comeles nem lhes deu carta bran
capara se entenderem
Cavaco errou ao acreditar que a

estabilidadepolítica estava garan
tidapelos líderes da coligação Con
fiouemquemnãopodiaconfiareé
imprescindível quenão volte a co
meter o mesmo erro Essa tem de
ser a sua primeira decisão quem
quer que tome posse agora ou no
futuro teráde terumcaderno de
encargos visto à lupaporBeléme
cumprido aomilímetro
Decidido isto o Presidente tem

vários caminhos possíveis Todos
acarretam riscos enormes e todos
nos podemconduzir a umsegun
do resgate Na teoriaháunsmelho
res do que os outros mas a prática
dos actuais políticos é capaz de
desfazerqualquer teoria
Percebo que para a esquerda a

única solução possível seja a da
convocação imediata de eleições
antecipadas Percebo igualmente
que omilhão de desempregados e
a as suas famílias pensem que a
única solução possível seja a da
convocação imediata de eleições

antecipadas Mas nãome absten
dodepensaremcausaprópria pa
rece me claro que para a qualida
de de vida que mantém a larga
maioria dos portugueses amelhor
solução éumgoverno de iniciativa
presidencialcomprevisãodeelei
ções antecipadas no final da inter
venção externa
Cavaco teriaamaiorvitória polí

tica da sua vida se fosse capaz de
unir oPSD oPS e oCDS no apoio a
umgoverno chefiado por meraes
colhapessoal RuiRio Esse gover
no deveria refundaromemorando
mesmo que isso implicasse uma
extensão da intervenção da troika
pormais algunsmeses Depois dis
so a voz teria de ser dada ao povo
para fazer a sua escolha
Oque se afigura comomais fácil

de fazer é trocar o antigo Governo
dePassos pelo novo superpoderde
Portas foi isto que amaioria levou
aBelém mas aí estará abeneficiar
oinfractor semamínimagarantia
de que a estabilidade da coligação
repetidamente prometida não
seja umamera ilusão
Cavaco pode aindadecidir pura

esimplesmente dissolveroParla
mento e convocar legislativas para
o mesmo dia das autárquicas
comopede oPS Não é nãobabem
os boysperante a aproximação do
poder amelhordas soluções mas
tambémnão é desgraçaqueos que
nãoqueremlargara tetaanunciam
Este país às vezes não parece é

maioritariamente composto por
pessoas crescidas que gostamde
assumiras responsabilidadespelas
escolhas que fazem Cavaco decide
agora quando chegar a nossahora
decidimos nós Chama se demo
cracia É o melhor quehá
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