
Háumaordem

para que eu seja
silenciado
CDS Ribeiro e Castro afirma que direção
de Portas deu ordens para o impedir de falar

ARTUR CASSIANO

O ex lídercentristae atual deputa
do do CDS José Ribeiro e Castro
demitiu se dapresidênciada Co
missão ParlamentardeEducação
acusando a direção do partido de
ter decretado o seu silenciamen

to impedindo o de intervir em
plenário Em carta enviada no do
mingo ao líder do grupo parla
mentar doCDS NunoMagalhães
Ribeiro e Castro comunicou que
abandonaapresidênciadaComis
são de Educação por estar a ser
alvo de umapunição administra
tiva que se agravouna última ses
são legislativa
O antigo líder do CDS garantiu

ao DN que não abdica do seu lu
garde deputado assumo omeu
lugarde soldado raso apesar de
discordar da formade funcionar

do grupoparlamentar Segundo o

antigo líderdos centristas muitas
vezes praticamente todas asvezes
fui confrontado commatérias que
tínhamos de votar e que não esta
vamdevidamente avaliadas pelos
deputados Adecisão estavapre
viamente tomada

O deputado afirma que a parti
cipação coletiva dos deputados
nas decisões não estánemé asse

gurada fala mesmo em quebra
de institucionalidade e sublinha
que se estáperante um problema
maisvasto dentro do partido
JoséRibeiro eCastro afirmanão

saber por que razão foi silencia
do limitando se a constatar um
facto Háumaordemde silencia

mento háumaordemdadireção
do partido para que eu seja silen
ciado Tem sido notado que eunão
intervenhonoplenário isso repre
senta a execução de umapunição
administrativa aplicada pela dire
ção do partido E faz as contas à

sua punição porquesãosuficien
tes os dedos de umamão para sa
ber quantas vezes teve autoriza
ção para falar Intervim três ve
zes alvo erro nesta legislatura A
últimavez que pude falar em ple
nário foi em abril

Equem em concreto deu essa
ordem de silenciamento Ribei

ro e Castro não aponta o dedo a
ninguém preferindo acentuarque
estas são decisões que são toma
das pela direção
O deputado diz aindaque nin

guém no seu partido poderáma
nifestar surpresa porque além de
ter alertado o grupo parlamentar
para o problema também infor

mou pessoalmente NunoMaga
lhães de que desdejunho tinha a
intenção de sairdapresidênciada
Comissão deEducação o aban
dono foi também comunicado
após aentregadacarta no domin
go aos deputados da comissão e
doPSDporumaquestão de genti
leza

REAÇÃO

Direção do CDS
não comenta

As críticas e as acusações de
silenciamento e de puni
ção e o abandono de José
Ribeiro e Castro ex líderdos
centristas dapresidência da
Comissão Parlamentar de

Educação nãovãomerecer
qualquer comentário nemda
direção do CDS nemdadire
ção do grupo parlamentar
dos centristas Neste caso
afirmafonte dos centristas

ao DN deve apenas ser subli
nhado que o deputado José
Ribeiro e Castro foi escolhi

do para liderar a lista do
CDS ao Porto nas últimas

eleições legislativas e que as
sumiu pordecisão do parti
do aúnicapresidênciada co
missão parlamentar que o
CDS temnaAssembleiada
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