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O movimento Nós Cidadãos entre-

gou ontem cerca de 8500 assinatu-

ras no Tribunal Constitucional para 

se constituir como partido político 

e poder candidatar-se às eleições 

legislativas, informou o porta-voz, 

Mendo Henriques. “Ao longo dos úl-

timos meses, reunimos mais de 11 mil 

assinaturas, mas entregámos cerca 

de 8500”, mais do que as necessárias 

(7500) para ser um partido político, 

disse o porta-voz do movimento aos 

jornalistas.

Mendo Henriques acrescentou 

que espera “que, no prazo de dois 

meses”, o movimento esteja “cá 

fora”. Concorrer às próximas elei-

ções legislativas é um objectivo do 

movimento, que, segundo Mendo 

Henriques, já está a trabalhar num 

programa eleitoral. “A lei eleitoral 

obriga-nos a ser partido para poder 

dar voz aos cidadãos e, portanto, o 

primeiro horizonte que nós temos 

são as eleições legislativas”, subli-

nhou.

O Nós Cidadãos tem origem no 

debate no seio do Instituto Demo-

cracia Portuguesa (IDP), associação 

cívica criada em 2007. A refl exão po-

lítica no IDP iniciou-se aquando da 

manifestação de 15 de Setembro de 

2012 contra a taxa social única. A di-

mensão do protesto, à margem dos 

tradicionais canais partidários e das 

centrais sindicais, chamou a atenção 

para a importância do poder de con-

vocatória da sociedade civil.

Nos órgãos sociais do IDP, cuja 

presidência de honra é de D. Duar-

te de Bragança, estão, entre outros, 

Garcia Leandro, Armando Marques 

Guedes, Fernando Nobre, Rui Ran-

gel, José Alarcão Troni, Francisco 

Cunha Rego, Rui Moreira e Virgílio 

Castelo. Mas nem todos os membros 

do IDP estão associados à formação 

da nova entidade política. Alguns 

têm laços de amizade pessoal com 

presidente da Generalitat — o gover-

no autónomo da Catalunha — e com 

o ex-primeiro-ministro da Bélgica 

Guy Verhofstadt, da Aliança dos De-

mocratas e Liberais pela Europa, o 

terceiro grupo político do Parlamen-

to Europeu, que albergou o PSD até 

este ter aderido ao Partido Popular 
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O líder comunista, Jerónimo de Sou-

sa, negou ontem estar na caça ao vo-

to, após uma audiência com o carde-

al patriarca de Lisboa, e vincou que 

“todos os partidos têm católicos nas 

suas fi leiras”, identifi cando conver-

gência com a Igreja nos assuntos so-

ciais. Para Jerónimo de Sousa, foi “um 

encontro em que se prova que hoje, 

em Portugal, não existe um partido 

de católicos, mas que todos os par-

tidos têm católicos nas suas fi leiras”.

“Todos reconhecemos o papel da 

Igreja e dos católicos na sociedade. 

Não temos esse problema da caça 

ao voto porque, ao contrário do que 

muita gente pensa, por preconceito, 

temos nas nossas fi leiras dezenas de 

milhares de militantes que são cató-

licos. Tratou-se de um encontro ins-

titucional em que as eleições não 

estiveram presentes”, disse.

Segundo o secretário-geral do PCP, 

houve “convergência de opiniões 

em relação à necessidade de alterar 

o rumo desta política que produz 

e reproduz tanta injustiça e pobre-

za”. “Com as naturais diferenças que 

existem entre o PCP e a hierarquia 

católica, foi possível encontrar aqui 

pontos de vista comuns, formas de 

intervenção, a valorização de muito 

do sentimento de confi ança e de es-

perança numa mudança, do valor da 

solidariedade, particularmente com 

os que menos têm e menos podem”, 

continuou.

O líder comunista frisou o “carác-

ter institucional” da reunião com 

Manuel Clemente, no qual “se pro-

curou a identifi cação daquilo que a 

Igreja e o PCP procuram no sentido 

de um país melhor, com mais justi-

ça social, menos pobreza e menos 

desemprego, não se fi cando apenas 

pela contemplação dos problemas, 

mas com intervenção concreta, junto 

das pessoas, dos cidadãos”.

Relativamente ao anúncio de mais 

um candidato presidencial, o empre-

sário e antigo deputado socialista 

Henrique Neto, Jerónimo de Sousa 

voltou a rejeitar qualquer posiciona-

mento antes do “devido tempo”.

“Independentemente da impor-

tância das presidenciais, a batalha 

das legislativas é a mais imediata e 

principal”, concluiu. Lusa
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O PS argumenta que o abandono da reparação de duas fragatas teria grande impacto para a Marinha

A abstenção do PS na votação na es-

pecialidade da Lei de Programação 

Militar (LPM) que defi ne o reequi-

pamento das Forças Armadas e as 

verbas necessárias para a executar 

confi rmou ontem que a lei terá ape-

nas os votos favoráveis de PSD e CDS. 

A razão para a abstenção revelou-

se ontem na Comissão Parlamentar 

de Defesa, quando o socialista Mar-

cos Perestrello propôs e viu rejeitada 

a hipótese de inscrever no diploma 

um programa ou projecto referente 

à capacidade de aquisição de um na-

vio polivalente logístico que o Estado 

está a negociar com a França.

Invocando a “seriedade da lei” e 

questionando as “implicações” que a 

aquisição do navio Siroco teria no dis-

positivo de forças, Perestrello defen-

deu “consagrar” na lei a necessidade 

de um navio desse tipo. A maioria, no 

entanto, descartou a possibilidade 

com o argumento de que a redac-

ção do projecto de lei já o permitia. 

Mónica Ferro (PSD) lembrou que a 

aquisição em causa cabia na “capa-
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cidade oceanográfi ca e hidrográfi ca” 

inscrita na lei. João Rebelo (CDS) se-

cundou com o argumento de que a 

LPM permitia a “transferência [de 

verbas] entre programas”.

Mas a resistência socialista foi re-

forçada quando Perestrello criticou 

o facto de não se ter sequer discutido 

o impacto do abandono da moder-

nização de duas das cinco fragatas 

ao serviço da Armada. Por motivos 

de ordem fi nanceira, o ministro da 

Defesa confi rmou há meses no Parla-

mento que a aquisição do Siroco seria 

feita à custa de verbas previstas pa-

ra outros programas militares. Mais 

tarde, veio a saber-se que o esforço 

fi nanceiro seria feito à custa da mo-

dernização de duas fragatas.

“Então e o investimento que se 

fez nas fragatas que participam em 

missões da NATO? Vamos deitar duas 

abaixo?”, questionou o ex-secretário 

de Estado da Defesa, antes de acres-

centar que o resultado prático da de-

cisão seria a inevitabilidade de Portu-

gal passar a ter apenas “uma fragata 

operacional” em permanência. Com 

a agravante, acrescentou Perestrello, 

de o navio polivalente necessitar de 

uma destas para operar. João Rebe-

lo argumentou de que “os franceses 

operam o Siroco no golfo da Guiné 

sem qualquer protecção”. Perestrelo 

respondeu que tal seria impossível 

num cenário de confl ito.

O debate decorria num momen-

to em que as negociações com a 

França parecem ter-se tornado num 

braço-de-ferro. Portugal pretende 

reduzir o preço para um valor mais 

próximo dos 60 milhões de euros 

que o Chile pagou há um ano aos 

franceses por um navio semelhante. 

Já as autoridades gaulesas exigem 

uma verba mais próxima dos 80 

milhões, com a justifi cação de que 

o equipamento é cinco anos mais 

novo e, por isso, com capacidades 

mais modernas.

Esse impasse não entrou no debate 

parlamentar. Nem sequer a decisão 

francesa de não incluir no negócio 

parte do sistema de armas do Siro-

co. Ao que o PÚBLICO apurou, os 

mísseis Simbad que garantem pro-

tecção antiaérea ao navio não estão 

incluídos no negócio. Embora tanto 

os deputados da maioria como do PS 

considerassem à partida que o navio 

tem potencial “estratégico” para o 

país, os socialistas optaram por não 

apoiar a alteração à LPM. “Estamos a 

aprovar uma lei a fi ngir”, resumiu Pe-

restrello quando anunciou o voto da 

sua bancada. O mesmo argumento 

foi usado pelo PCP para votar contra. 

O facto de antecipar que a proposta, 

antes de estar aprovada, já estava de-

sactualizada levou António Filipe a 

desvalorizá-la: “Isto não é lei, não é 

nada. Esta lei tem mecanismos para 

que tudo o que está nela previsto seja 

reduzido a zero. Como um deputado 

me dizia em off , esta lei é digna dos 

Monty Python”.
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