
Cavaco Silva
nomeou

observador
para as
negociações
David Justino escolhidopara
informarPresidente do que
se passa entre PSD CDS e PS
crise Sociais democratas socialistas
e democratas cristãos garantem ter
identificado as questõesfundamentais
que podempermitir alcançar o com
promisso de salvação nacional propos
to pelo Presidente que se fez represen
tarpelo consultore ex ministro daEdu
cação David Justino na reunião que
decorreunasede do PS
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Partidos identificamas
questões fundamentais
Rato Cavaco Silva participa através do consultor presidencial David Justino nas reuniões
entre PSD PS e CDS para se alcançar o compromisso de salvação nacional que lhes propôs

MANUEL CARLOS FREIRE

Os partidos do chamado arco da
governaçãoanalisaram ontem de
modo detalhado ospressupostos
do acordo proposto pelo Presiden
te daRepública PR tendo identi
ficado asquestões fundamentais
para o alcançar com a máxima
brevidade

Ainformação constado comu
nicado divulgado após a reunião
na sede dos socialistas entre as de
legaçõesdo PSD PS e CDS PP na
qual participou tambémoconsul
tordo PRparaosAssuntos Sociais
David Justino ver caixa como
observadorparaassegurar umco
nhecimento regular dasnegocia
ções aCavaco Silva

No encontro iniciado pouco
depois das 15 00 eque terminouàs
17 30 abordaram se demodo de
talhado os três pilares apresenta
dos peloPR tendo sido identifica
das as questões fundamentais com
vista à obtenção de um Compro
misso deSalvaçãoNacional coma
máximabrevidade diziao comu
nicado indicando a composição
das delegações pelo PSD Jorge
Moreira da Silva vice presidente
do partido Miguel PoiaresMadu
ro e Carlos Moedas militantes e
membros doGoverno o primeiro

comoministro e o segundo como
secretário de Estado pelo PS Al
berto Martins deputado Eurico
Dias eOscarGaspar dirigentes
pelo CDS PedroMotaSoares eMi
guelMorais Leitão membros da
Comissão Executiva e doGoverno
comoministro e o secretário deEs
tado respetivamente
Recorde se que o PR apontou

três pilares parao compromisso
de salvação nacional calendário
de eleições antecipadas no segun
do semestre de2014 acordo sobre
asmedidas quepermitam concluir
o programa de ajuda financeira e
comaduração devários anos
Curiosamente as delegaçõesdo

PSD e do CDS integravam cada
uma dois membros do Governo

quando navéspera e apropósito
deoPSirvotar afavordamoção de
censura dosVerdes o líderparla
mentar socialista afirmara que o
PSnão está a negociar com oGo
verno O PS estáadialogar com to
dos ospartidospolíticos

Carlos Zorrinho reafirmou on
tem noTwitter que amoção de
censuradosVerdes é um irrevogá
vel serviço à coligaçãodedireita
e que o serviço completo seria se
agorao PS se colasse aoGoverno
AoDN explicou que aobservação
ironiza comquemapontou uma
incongruência aos socialistas por

votarem a favor damoção de cen
sura enquanto se sentam àmesa
comPSD e CDS

O primeiro serviço que esta
moção presta é permitir que a di
reita apareça unida só faltavaque
o segundo serviço fosse o PS apa
recer debaixo do braço do Gover
no não votando a favor precisou
Zorrinho frisando que o partido
mantém reuniões com pessoas
que participam nas reuniões tri
partidas enquanto militantes e
não comomembros doGoverno

Por via das dúvidas o PS divul

gou ontem um segundo comuni
cado para informar que as reu
niões não envolvem qualquer re
presentante doGoverno ospar
ticipantes neste processo de
diálogo estão exclusivamente
como representantespartidários

OPSD tambémmanifestou es
tranheza comovoto do PSa favor
da moção de censura enquanto
negoceia com acoligação Segun
do o deputadoDuartePacheco o
repto do PR privilegia o interesse
nacional e por isso opartido está
disposto a adiar todas asvotações
finais de processos legislativos im
portantes como os das altera
ções naAdministração Pública

Estas posições feitas à margem
das negociações apardo secretis
mo que as envolve podem expli
car se com a vontade de cada um

emmostrar ao PR que fez um es
forço na procura da solução pre
tendida admitiramao DNfontes
envolvidas no processo Dito de
outromodo Cavaco Silva terá em
conta a substância e o comporta
mento daspartes
Com o PR a anunciar ontem a

antecipação do fim da visita às
ilhasSelvagens emumdia napró
xima semana Bruxelas também
fez saberque a troika sóvolta a Lis
boa depois de clarificada a situa
çãopolítica ComM M eLusa

Os três
negociadores
partidários
Ospartidos do chamado arcoda
governação PSD PS CDS esco
lheramumnegociadorparalide
raras respetivas delegaçõesno
diálogopedidoporCavaco Silva

AlbertoMartins
LÍDER DA COMISSÃO NACIONAL DO PS

Ponderado calmo respeitador
das ideias dos outros correto
nas relações pessoais Alberto
Martins garante que o diálogo
não se quebra à primeira dificul
dade nem as portas se fecham à
primeira contrariedade segun
do os socialistas ouvidos pelo
DN garantindo que foi a escolha
certa deAntónio José Seguro
para chefiar a missão do PS e
não torná la impossível nas ne
gociações com o PSD e o CDS
Desencadeou amaior crise da
universidade portuguesa 1969
como líder estudantil Antigo
membro doMovimento de
Esquerda Socialista integrou os
governos de José SócratesLB

JorgeMoreira da Silva
VICE PRESIDENTE DO PSD

No partido consideram no
brilhante umjovemde grande
qualidade técnica e enorme cor
recção bem preparado sério in
teligente com grande tactopolí
tico e muito respeitado em
Belém No PSD abundam os
elogios ao ex consultor do
Presidente Cavaco Silva e espe
cialista emquestões ambientais
e da energia dizendo se mesmo
que é dos poucos que não ficou
contaminado pelamáquinapor
ter sido líderda JSD Enquanto
eurodeputado negociou a
Directiva que estabeleceu o
Sistema Europeu de Comércio
de Emissões de Gases com efeito
deEstufa L B

PedroMota Soares
COMISSÃO EXECUTIVA DO CDS PP

Homem de família que valoriza
os princípios da lealdade con
fiança e discrição Mota Soares
destaca se pela sua enorme ca
pacidade de trabalho invejável e
de organização disseram ele
mentos do CDS sobre o ex líder
parlamentar Licenciado em
Direito e pós graduado em
Direito doTrabalho advogado
naNobreGuedes Mota Soares e
Associados é unânime a opi
nião de que Paulo Portas optou
pelo seu homemde confiança
para representar o partido na
troikaportuguesa com a cer
teza que fará tudo para encon
trar uma plataforma de entendi
mento com o PS e o PSDLB

OHOMEMDECAVACO
Economista
sociólogo e político
O Presidente daRepública
indicou o seuconsultorpara
osAssuntos Sociais David
Justino como observadornas
negociações entre PSD PS e
CDS LicenciadoemEcono
miae doutorado emSocio

logia foi ex minis
tro daEducação
do Governo lide
rado porDurão
Barroso 2002
a2004
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