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Sao jovens e assumem-se

LIBERAlS

como SOIUl;;aOpara a crise da direita em Portugal
ALTERNATIVA

TERCEIRA VIA

Jose Ant6nio
Bourdain
assume-se como
alternativa
a lideran<;a
do CDSjPP

Miguel Duarte
quer transformar
o Movimento
Liberal Social
num partido
.~ politico

CEPTICO

~

o polit61ogo Adelino Maltez
duvida da utilidade
de um novo partido de direita

NOVO PARTIDO

A direita de esquerda
Um partido liberal esta na calha, mas ainda nao ha condi~oes
para vingar. No CDSjPP existe uma terceira via. A direita organiza-se

Defendem
0 aborto,
sac a favoreutados
casamentos
homossexuais,
nasia e despenaliza<;:ao das drogas leves, mas nao sac do Bloco de Esquerda. Os liberais portugueses distinguem-se da ideologia de esquerda nas
quest6es economicas, uma vez que
defendem que menos Estado corresponde a melhor Estado. Uma das principais bandeiras fiscais passa por urn
escalao unico de tributa<;:ao e da isen<;:aode quem ganha 0 salario minimo.
Em 2003, urn grupo de quatro jovens,
inspirados no Lymec - 0 movimento da
juventude liberal europeia - avan<;:ou
com a ideia da cria<;:aodo Movimento
Liberal Social (MLS). que acabou por
ser criado legalmente como associa<;:ao
em 2005. "Poderiamos transforrnar-nos
nurn partido politico em dois meses,
mas, para ja, nao teria uma estrutura
sustentavel", reconheceu a Focus 0
presidente do MSL, Miguel Duarte, 30
anos e gestor de profissao.
A ideia de urn novo partido de direita foi lan<;:ada pelo ex-primeiro-ministro Santana Lopes, durante os Estados
Gerais do PND, liderado por Manuel
Monteiro (ex-CDS).
Para 0 politologo Adelino Maltez urn
novo partido centrado em figuras que
emergem dos actuais partidos esta condenado a ser visto como urna "anedota". Quanto ao nascirnento de urn Partido Liberal, como aquele que Miguel
Duarte deseja, Adelino Maltez questiona: "Mas se as multinacionais ja tern os
partidos que querem em Portugal e estes funcionam!"
30

o MLS esteve reunido este firn-de-semana em Assembleia Geral na zona de
Sintra. Ao mesmo tempo, 0 CDS/PP de. batia em Torres Novas 0 seu futuro
imediato. Uma solu<;:aopara a direita
ate poderia ser uma terceira via dentro
deste ultimo partido, defende 0 milltante centrista Jose Antonio Bourdain,
que se prepara para apresentar urna
mo<;:ao no proximo congresso do
CDS/PP. "Na ciencia politica M varias
qualifica<;:6esde partidos. Uma delas e
o partido personalista cujo melhor
exemplo e Berlusconi, em Halia. Se
Paulo Portas ganhar, tambem Portugal
ira figurar na lista", diz Bourdain.

Este centrista nao pretende criar
urn novo partido na direita, mas quer,
desde dentro, fazer com que 0
CDS/PP passe a ser esse novo partido. Apesar de saber que ainda tern
pouco apoio entre os centristas, afirma saber como podera consegui-lo:
"Conto com todos, dou valor a todos
e defendo a competencia das pessoas. Jamais daria cargos por amizade ou compadrios. Tenho urn novo
modelo organizacional, mais justo e
representativo, on de todos sac iguais
e participam."
•
FREDERICO

Dum CARVALHO

Nogueira Pinto independente
Ha quem a deseje a frente de urn projecto apartidario

Na hora da despedida de Maria Jose
Nogueira Pinto do CDSjPP ficou patente a ideia de que e necessario uma
"refunda<;ao da direita". A militante
centrista abandonou 0 partido na sequencia das confus6es no Conselho
Nacional em Obidos. As acusa<;6esde
violencia fisica entre si e 0 deput ado
Helder Amaral e a trocas de palavras
politicamente incorrectas com os partidarios de Paulo Port as levaram Nogueira Pinto a bater com a porta. A actual provedora da Santa Casa da Miseric6rdia apresentou tambem a
demissao de vereadora da Camara Municipal de Lisboa. Em aberto ficou a hi-

DESPEDIDA
Maria Jose
Nogueira sai,
para ja, de cena

p6tese, entretanto desmentida, de Nogueira Pinto poder vir a capitalizar 0
seu capital politico e apresentar-se
nas pr6ximas elei<;6es autarquicas a
frente de uma candidatura independente. Entre a direita que nao se reve
nos actuais partidos ou nas actuais lideran<;as especula-se que uma candidatura de cidadaos independentes a
Lisboa em 2009 poderia alcan<;ar um
result ado significativo.
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