
Conselho deEstado
chega para todos
Bloco de Esquerda estreia se e PCP regressa ao fim
de dez anos ARcoloca históricos no Palácio de Belém
Um presidente do PS e um ex
presidente do CDS Dois fun
dadores um do PSD e outro
do Bloco de Esquerda E um
resistente comunista É assim
em resumo a lista aprovada
ontem pelos deputados como
representantes da Assembleia
da República no Conselho de
Estado Há lugar para cinco
bancadasparlamentaresno ór
gão de consulta do Presidente
da República e todos os esco
lhidos têmo peso de históricos
nos seus currículos
Carlos César AdrianoMorei

ra Francisco Pinto Balsemão
Francisco Louçã e Domingos
Abrantes foram escolhidos

com os votos de 226 dos 230
deputados que compõem o Pa
ramento A lista apresentada
pelo PSD CDS PP obteve 104
votos e a lista B PS BE PCP
conseguiu 116 verificando se
ainda um voto nulo e cinco em
branco De acordo como regu
lamento da votação a escolha
acabou por ser determinada
através do método de Hondt
cabendo à direita a designação
de dois conselheiros e à nova
maioria de esquerda a escolha
dos restantes três
Balsemão já integrava a

anterior lista escolhida pelo
Parlamento mas a entrada de
Adriano Moreira no Conselho

de Estado é uma estreia abso
luta do histórico político que
completou este ano 93 anos

Alegre encerra assunto
Do lado socialista a escolha de
Carlos César acabou por ser
umasurpresa depoisdetersido
anunciado queManuel Alegre
se manteria no cargo para que
foi designado pelo PSna anteri
or legislatura Alegre não quer
comentarmais o assunto Para
mim écasoencerrado disse ao
Expresso Mas percebeu se que
não lhe agradou perder a opor
tunidadedeencabeçar umalista
que pela primeira vez integra

um membro do BE e outro do
PCP ele que tem sido umdos
principais defensores no PS da
união das esquerdas Registan
do essa tradição queadireção
do PS invocou para o retirar de
cena garantiu estar satisfeito
por dar lugara umrepresentan
te do Bloco oudo PCP
Na semana passada o histó

rico socialista há dez anos no
órgão consultivo do Presidente
da República fora anunciado
como o número um da lista
de candidatos do PS aos cinco
lugares no Conselho de Esta
do CE que os deputados vão
eleger na próxima sexta feira
Mas ontem soube se que afi
nal seriaCarlosCésar aocupar
o posto Ao Expresso o presi
dente do PS e líder parlamen
tar endossa a responsabilidade
da decisão a António Costa A
minha função foi a de apurar
o formato da lista Os nomes
competemaosecretário geral
Ainda assim justificou O

histórico das indicações do PS
para o CE demonstra que o cri
tério foi sempre o de indicar
emprimeiro o secretário geral
quando o PS está na oposição
e o do presidente do partido
quando o PS está noGoverno

Com efeito em 2002 governo
PSD estiveramnoConselhode
Estado Ferro Rodrigues e Al
meida Santos respetivamente
secretário geral e presidente
em2005 governoPS Almeida
Santos subiu a número um e
entrou Manuel Alegre que
bisaram em 2009 novamente
governo PS A exceção deu se
em 2011 António José Seguro
secretário geral foi número
um mas manteve Alegre se ti
vesse seguido a tradição teria
dado a vez a Maria de Belém
então a presidente do PS
As novidades do Conselho de

Estado completam se com as
entradas de Francisco Louçã
que leva pela primeira vez a voz
do BE a ser ouvida pelo Presi
dente E ainda com a chamada
do histórico comunista e resis
tente antifascista Domingos
Abrantes Os líderes do BE e
do PCP cederam o seu lugar à
tradição partidária Umaaposta
quedeixaCatarinaMartinse Je
rónimo deSousa libertosparaa
liderança ativa numa altura em
quepelaprimeira vez seguram
uma solução deGoverno

Cristina Figueiredo
e Rosa PedrosoLima
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