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DUARTE MARQUES

| 7:00 Terça, 3 de Junho de 2014

Era, inevitável escrever, sobre a novela atual do Partido Socialista.
Uma autêntica "casa dos segredos" como lhe chamou Carlos
Zorrinho, ou melhor ainda, Marco António Costa "a versão
portuguesa da Guerra dos Tronos". Toda esta fábula, tem
demonstrado com notável clareza, o que é na realidade, o partido
socialista do "friso socrático" ...que começou em Mário Soares e
termina em António Costa.
Jamais, um combate político interno, tinha sido tão violento,
onde tanta gente perdeu a cabeça e disse os mais duros
disparates, sobre colegas de partido, sem qualquer lealdade
política e institucional. O PS, pagará caro, tanto esta fatura como
esta fratura. Logo, num período em que a abstenção é tão alta, em
que os partidos estão em crise, esta polémica, este lavar de roupa
suja, não ajuda em nada a combater o deficit de credibilidade do
sistema político. O país precisa, de um PS forte, credível e
respeitado, como alternativa de poder, o que de facto, também
não tem conseguido ser.
Mas, esta novela, teve já duas consequências positivas para
Portugal. Permitiu a Seguro assumir um papel reformista, propor
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uma mudança do sistema político democrático e, espero eu,
esperamos todos, discutir importantes reformas em Portugal.

13:45
Ucrânia e Afeganistão
dominam reunião da
NATO em Bruxelas

Seguro que rejeitou que o PS integrasse a Comissão Parlamentar
para a Reforma do Estado, que recusou discutir a reforma da
Segurança Social, que rejeitou o Acordo de Concertação Social,
entre tantas outras reformas, quer agora, afinal discutir todo o
sistema.
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13:35
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Seguro reforma por taticismo e não por convicção
Por outro lado, e apenas por uma questão tática, Seguro defende

12:53
Qatar quer comprar
mármores, automóveis e
pneus portugueses

as primárias, para a escolha do candidato a Primeiro-Ministro, o
voto preferencial para a eleição dos Deputados, a redução do
número de Deputados, tudo iniciativas de rutura com atual
sistema, tal como defendi recentemente na Assembleia da
República , mas das quais... Seguro discordava. Ou seja, Seguro, o
moralista líder do PS, assume estas bandeiras, não por convicção,
mas por oportunismo e tacticismo. Tacticismo que tanto crítica,
que tanto atira contra António Costa. Com isso conseguiu
"ganhar" alguns meses de "oxigénio" na "sala de cuidados
intensivos" do partido socialista. Seguro acha que, António Costa
trai a democracia, do seu partido ao tentar uma "entrada" suja no
PS, mas, trai as suas convicções para conseguir uma saída limpa
desta novela.

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

12:49
Falta de professores atrasa divulgação das
notas dos testes de inglês



/jornalexpresso



@siga expresso


pdfcrowd.com

Mas, olhemos também para António Costa, que abandonou o
Parlamento Europeu, logo após um ano de mandato, que foi o
braço direito de Sócrates no seu primeiro Governo e que depois

MAIS VISITADOS

abandonou, e que agora, apenas um ano depois de ser eleito como

1.

Carta a um irmão político

ambição de liderar o PS. Haverá maior machadada que esta, na
confiança das pessoas nos políticos? Onde está a indignação

2.

Há novos dados sobre a tragédia do
avião desaparecido

habitual? Se fosse Santana Lopes ou qualquer outro do PSD, caía o

3.

As perguntas que ficam por responder
depois do chumbo do TC

português pelo cargo de maior prestígio que um português já
alcançou, levantou-se uma guerra, ainda hoje sem "armistício",

4.

Sucessor de Juan Carlos é um rei
munido de canudos. E sabe disparar

em Portugal, pelo pouco sentido de oportunidade da decisão, mas

5.

Rei de Espanha abdica do trono

edil da capital, quer trocar os votos e confiança dos lisboetas pela

"Carmo e Trindade". Quando Durão Barroso trocou o Governo

também por alguma inveja e pelo que se seguiu.
António Costa é o Nené da política portuguesa
Mas, há perguntas, que é útil fazer: quem tem medo do voto
preferencial, ou da redução do número de Deputados? Quem teme
a reforma dos partidos? O status quo existente e que, dominou o
país nos últimos 40 anos. António Costa é o rosto dessa geração
que tem "dominado" o país mas com um dom que o distingue de
muitos outros, é uma espécie de Nené da política...não suja o fato,
não se esforça muito e fica sempre à espera que os outros ganhem
a bola, para depois poder brilhar. É por isso que agora quer
"roubar" a bola a António José Seguro, porque "cheira a poder".
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Mas não, não "cheira a poder", tresanda sim, a
irresponsabilidade. Fede a falta de memória. A Troika, já se foi
embora, mas as reformas exigem responsabilidade.
Sendo favorável à redução do número de Deputados, alerto que
isso prejudica, sobretudo os pequenos partidos, que representam
franjas da população como o PCP, o BE ou o CDS ou agora o MPT,
ou as regiões menos populosas. Será isso prioritário? Não me
parece. Quanto às primárias são uma forma de responsabilização
dos cidadãos quanto à vida dos partidos. Hoje, e, porque vivemos
em alternância política, entre PS e PSD, são uma minoria de
portugueses, as distritais, os militantes do PSD e do PS, que
escolhem os primeiros-ministros. Parece-me pois, o único
caminho a seguir, depois de termos adotado o sistema de eleições
diretas.
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breve aqui, explorarei. Esta, é talvez a mais profunda e imediata
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provocando um brutal choque no status quo dos partidos, da
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Vocês querem mesmo eliminar os pequenos partidos. 
NunoSilva2 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 8:32

Isso de dizer "quem tem medo do voto preferencial, ou da redução do número de Deputados?", e
depois "Sendo favorável à redução do número de Deputados, alerto que isso prejudica, sobretudo
os pequenos partidos", afinal quer dizer o quê?
Eu vendo a actuação dos partidos do poder, e a sua responsabilidade pelo estado do nosso país
nos últimos 40 anos, não tenho dúvidas que este tipo de argumento usado, serve como resposta
precisamente ao aumento da votação dos pequenos partidos, e principalmente a diminuição da
votação dos PS, PSD e CDS, que juntos baixaram de 80% para 60%...
E depois não querem que lhes chamemos anti-democratas, só porque se mostram preocupados,
mas que são favoráveis á diminuição de deputados.
Afinal o que querem? Querem gozar com o povo!?
Pois é. Mas vão ter a resposta nas próximas eleições: PS, PSD e CDS juntos, não vão ter mais do que
50%, para assim não se poderem coligar como fizeram na Grécia, com os resultados catastróficos
para o povo.
Não vão ter o benefício da dúvida. Os portugueses estão cada vez mais atentos.
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Por falar em Sujidade, Venham lá as Falsas Virgens 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto
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Hipócrita "Joana"12"!!! Sórdido e Indigno!!! 
JoanaAbreu21 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 15:00

Sujidade II 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 13:07

Hipócrita "Joana"12"!!! Sórdido e Indigno!!! 
JoanaAbreu21 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 15:00

Sujidade III 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 13:15

Hipócrita "Joana"12"!!! Sórdido e Indigno!!! 
JoanaAbreu21 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 15:01

Profissional da Política vs Inteligência 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 13:24

Hipócrita "Joana"12"!!! Sórdido e Indigno!!! 
JoanaAbreu21 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 15:01

Inteligência II 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 13:31

Hipócrita "Joana"12"!!! Sórdido e Indigno!!! 
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JoanaAbreu21 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 15:02

Inteligência III 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 15:53

Inteligência IV 
JoanaAbreu12 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 16:02

Estacdo de Direito em causa? Vejamos... 
Resistente (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 8:36

Com as declarações de Paulo Portas e Marco Antonio Costa em relação ao Tribunal Constitucional
configuram um grave atentado contra a Democracia e o Estado de Direito pelo que devem ser
demitidos por cavaco silva que jurou defender a Constituição. Com tais declarações e o desrespeito
pela Constituição mostra-nos que está em causa o regular funcionamento das instituições pelo
que se torna premente novas eleições para legitimar o poder em Portugal....
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Os do Costa/Sócrates até Chamam Hitler a Seguro!!! 
JoanaAbreu21 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 8:56

Mais Baixo não Podia cair este Partido Socialista!!! Este Partido arrisca-se é a Acabar!!! Ficamos com
o PSD e o CDS, e ficamos muito Bem!!!
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Mais baixo não podiam cair vocês 
PASe7e (seguir utilizador), 1 ponto

open in browser PRO version

, hoje às 10:12

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

O bando de cobardes 
RaioXis

(seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 9:35

Nem leio mais lixo deste político de aviário, não haverá gente no PSD de P. Coelho que não tema A.
Costa?
Que bando de cobardes
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Nem mais 
PASe7e (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 10:14

Já o disse ontem 
RaioXis

(seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 10:23

Perguntar não Ofende, mas pode esclarecer!!! 
Toni 2 (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 12:06

Porque raio quer o PSD, António José Seguro Como Secretário Geral do PS?
Costa representa uma forte possibilidade de vitória e até chegar à maioria absoluta, enquanto
Seguro representa uma forte possibilidade de derrota.
António Costa é alguém que já provou ser capaz de gerar consensos sem abdicar dos princípios.
Clara Ferreira Alves. O anúncio de António Costa foi a única boa notícia da semana
. Seguro foi um diabinho para Sócrates e um anjinho para Passos e Relvas, de quem é amigo
pessoal e partilhou a docência numa cadeira na Universidade.
viriatoapedrada.blogspot.pt/2013/09/opiniao-ferreira-leite-sobre-seguro.html
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade
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Fede a laranja aqui 
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fmart8 (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 8:37

Ena tanta preocupação com o PS, que tem de ser forte, que não se pode descredibilizar com a
guerra dos tronos, blá, blá, blá, blá, blá, blá...
Não satisfeitos com o estado a que estão a levar neste país ainda têm tempo para lançar areia para
os olhos?? Que interessa o PS ou o PSD? Vão-se todos catar. O que interessa é Portugal. E, não, não
é possível Portugal estar bem e os portugueses estarem mal.
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Eles culpam oTC 
RaioXis

(seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 9:46

Precisa de Remédio para a Memória 
PASe7e (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 9:16

"Jamais, um combate político interno, tinha sido tão violento" !!!! Está "esquecido" das purgas
levadas a cabo por Sá Carneiro, uma das quais pôs na rua mais de metade do grupo parlamentar
do então PPD? Ou do combate no CDS, em que valeu tudo mesmo uma eleição fora de prazo,
entre Paulo Portas e Ribeiro e Castro? Ou dos combates recentes dentro do PSD que resultaram na
expulsão de militantes, entre eles o histórico António Capucho? Ele há "esquecimentos" que dão
cá um jeito...
Quanto ao resto é mais do óbvio: Os laranjinhas estão a tremer de medo com a possibilidade de
terem de enfrentar António Costa. Mal ou bem estão convencidos que Seguro será um adversário
mais fácil daí que não hesitem em atirar toda a lama possível sobre António Costa. Daí, também,
que directas abertas a simpatizantes lhes sejam simpáticas. É que, nada impede que, nos dias
anteriores à votação, dê um vírus nos jotinhas todos que os faça ter uma súbita simpatia pelo PS e
por António José Seguro, vírus que passa depois de depositado o voto de simpatizante
(temporário, claro).
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER
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Buma

(seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 10:25

Minha nossa senhora, como é que este cromo tem tempo de antena?
Regras da comunidade

REPORTAR ABUSIVO

RESPONDER

REPORTAR ABUSIVO

RESPONDER

Pontuação 
Paco del Bierzo (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 11:09

O senhor Duarte Marques tem que aprender a fazer a pontuação!!!!
Regras da comunidade

e a escrever 
Paco del Bierzo (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 11:14

E a escrever também. É uma grande redação, mas muito tão mal escritinha.!!!!
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Vírgulas por todo o lado 
nmdiaz

(seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 11:16

Sr. Duarte Marques,
Veja lá se não tem por aí um colega jornalista que lhe ensine a escrever com menos vírgulas. E
muitas delas nem sequer são correctas, por exemplo esta primeira:
' A Troika, já se foi embora, mas as reformas exigem responsabilidade.'
Parece-me um bocado inadmissível o Expresso deixar sair um texto assim.
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Porque no te callas ???? 
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Schil (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 11:29

Tanto jotinha já cansa !
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

O fim da corruptocracia? 
pequenoalmoÃ§ogratis

(seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 11:53

Os partidos com representação na AR não passam de organizações mafiosas apostadas em
conquistar o poder para benefício de uma cúpula politico-partidária comum a esses partidos que é
quem realmente manda em Portugal.
É possível, e desejável, uma democracia sem partidos. Basta de plebiscitar para a AR nomes que
não nos representam, só representando poderes que capturaram o estado em seu proveito.
Uma AR os deputados sejam nomeados por sorteio. Onde os deputados sejam realmente
representantes do povo português em vez de representantes de organizações mafiosas e
interesses particulares parasitas do estado.
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Eu, comovido e "mais não sei quê, me confesso 
vampirizado (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 12:11

O PSD comemorou, há pouco tempo, mais um aniversário e subitamente, muitos dos seus
militantes e simpatizantes entraram numa onda de "ternura dos quarenta", em relação a Seguro. É
um sentimento muito bonito e talvez possa contribuir para que o País fique melhor, embora as
pessoas... oh pá, isso não interessa!
Como só estou aqui para ajudar (há pouco tempo, fiz três sugestões a Passos Coelho), proponho à
direcção do PS uma saída rápida, limpa e inequívoca para a "crise das primárias":
1) Seguro anunciará, em horário nobre, a abertura do concurso para eleger "O socialista mais
ilustre para 2015";
2) A votação realizar-se-á por SMS "segundo o "princípio uma chamada, um voto"), durante um
período a designar.
Através de uma sondagem efectuada junto dos meus vizinhos, o PS terá, seguramente, três a
quatro vezes mais "simpatizantes" do que o número de votos que obterá em 2015.
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A PALLA nos olhos dos Jornalistas! 
Borrifador (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 12:28

António Costa, licenciado em direito com apenas 10 valores de média e mais por intervenção, não
divina, mas de Almeida Santos, gozou, goza e gozará de total benevolência, complacência e
simpatia por parte de 100% dos jornalistas Portugueses e não é por ser uma pessoa simpática,
correcta e educada.
O facto de ter uma mãe, que é quem manda na maçonaria feminina e no Sindicato de jornalistas,
garante-lhe isso.
O Jornalista que se atrever a dizer mal de António Costa, verá imediatamente acabar a sua carreira.
É por isso que não veremos na comunicação social qualquer crítica ao seu abandono da Câmara de
Lisboa, será sempre considerada como acto de sacrifício por uma causa 100% nobre.
Por isso, hoje em dia, não há um único jornalista sem "Palla" nos olhos.
REPORTAR ABUSIVO

Regras da comunidade

RESPONDER

Comentário aberrante 
A.S.Duarte (seguir utilizador), 1 ponto

, hoje às 14:24

O G.O.L. a ladrar! 
Borrifador (seguir utilizador), 1 ponto
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