
PassosassociadecisõesdoTC
aumsegundo resgate financeiro
Alerta Presidente do PSD desfiou umconjunto de acontecimentos que podem levar a umnovo protetorado
CARLOS RODRIGUES LIMA

Enquanto o Presidente daRepú
blica Cavaco Silva emvisita àSué
cia garante não vislumbrar no ho
rizonte um segundo resgate finan

ceiro a Portugal o primeiroministro aovestiro fatodepresi
dente do PSD não está tão certo
disso No Conselho Nacional do
PSD Pedro Passos Coelho termi
nou a sua intervenção inicial des
fiandoumconjunto de aconteci
mentos que podem levar a um se
gundopedidodeajudafinanceira
Tendo estes como ponto de parti
da os riscos constitucionais isto
é novos chumbos do Tribunal
Constitucional

Aofimdeumahoraemeiaadis
cursar aosmilitantes Pedro Passos
Coelho segundo relatos recolhi
dos pelo DN disse que há uma
agênciade notação financeiraque
baixará o ratingdaRepública se
houver riscos constitucionais as
sociadosaoOrçamento doEstado
para 2014 Depois deste passos
continuou o presidente do PSD
outras agências de ratingseguirão
o mesmo caminho automatica
mentefazendocomqueacotação
dos bancos também desça Se
gundo acadeia de acontecimentos
descrita isto levará a que os ban
cos cortem o crédito à economia
frustrando a perspetivas de cresci
mento Perante este cenário de
instabilidadeeconómica finalizou
Pedro PassosCoelho o País pode
rá ter de recorrer a um segundo
programade assistência financei
ra

Os riscos constitucionais a
que PassosCoelho aludiu foramli
dos por algunsmilitantes de duas
formas uns consideraram que se
tratava demais um recado para o
TribunalConstitucional Outros
porém fizeram a leitura de que o

presidentedoPSDestavaareferirse a todos os que podem pedir a

fiscalização das normas do Orça
mento sobretudo o Presidenteda
República quejáviu oTribunal
Constitucional adar lhe razão em
vários pedidos e aos partidospo
líticos Só há risco se alguémfor
bater à porta doTribunal Consti
tucional disse ao DN umdosmi
litantes que assistiu ao Conselho
Nacional que se prolongou até à
madrugadadequarta feira

Seja como for certo é que a
meio do encontroMarcoAntónio
Costa vice presidente do partido
fez uma declaração aos jornalis
tas sublinhando precisamente a
cooperação institucional Eraútil
que todosos órgãos de soberania
estivessemempenhados na con

clusão doprogramade assistência
e para quePortugalpossa sair des
ta situação

Aviso de Carlos Carreiras
Carlos Carreiras quevenceu às
eleições emCascais não esqueceu
aentrada do seuantecessor Antó
nio Capucho na lista do indepen
denteMarcoAlmeida em Sintra
Porém nãodefendeu aexpulsão
mas sim a censura política Mos
trando seao lado de Pedro Passos
Coelho Carreirasdeixouumaviso
ao presidente do partido Hágru
posdentrodo Governoafazerpo
lítica em benefício de fações do
partido

Antes fazendo a análise dasau

tárquicas Pedro Passos Coelho
não semostroumuito preocupa
do comos resultados dizendo que
as escolhas do partido foram
acertadas acrescentando porém
umdetalheparatravarumaeven
tual contestação das distritais
Passos Coelho lembro que pela
primeiravez desdehá anos e em
consciência foi dadavozàs distri
tais eàssecções nasescolhasdos
candidatos

O Porto foi o caso que suscitou
maisdiscussão comAguiar Bran
co a sair em defesa de Luís Filipe
Menezes criticando osmilitantes
que apoiaram RuiMoreira ePau
lo Rangel a dizer ser contra um
partido de estilo soviético

ACORDO

Basílio e Pedro Pinto

coligados em Sintra
Onovo presidente da
CâmaradeSintra o socialis
taBasílioHorta fechou
ontem um acordo entre PS
e PSDpara aformação do
executivo daCâmara de
Sintra segundoo Expresso
oníine Basílio quenão teve
maioria absoluta preferiu
coligar secomocandidato
do PSD CDS apesar de
MarcoAlmeida ter ficado
emsegundolugar nas elei
ções As conversaçõesvão
alargar seaoPCPparaga
rantir maioriana autarquia
Ontem tambémo candidato
dacoligação PSD CDS
àCâmara deGaiaderrotado
domingopeloPS Carlos
AbreuAmorim admitiu
quepoder abandonar
avida políticae regressar à
vida académica mas só de
poisdeuma reflexãopro
funda
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