
General vai substituir ex-reitor no
'encontro das esquerdas' de Soares
reunião Soares tenta alargar
encontro a sectores da Igreja,
da direita social e das Forças
Armadas. Pinto Ramalho
é o orador convidado

O ex-reitor Sampaio da Nóvoa foi a
grande surpresa no primeiro "en-
contro das esquerdas" promovido
por Mário Soares em junho deste
ano - mas agora, para o segundo
encontro, na próxima quinta-feira,
novamente na Aula Magna da Uni-
versidade de Lisboa, a aposta será
outra. Soares convidou para ora-
dor um ex-chefe do Exército, o ge-
neral Pinto Ramalho - e este acei-
tou, mas desta vez Sampaio da
Nóvoa já não discursará. O seu dis-
curso na primeira reunião colo-
cou-o na agenda política como
potencial candidato presidencial,
desafio que o ex-reitor não tem re-
cusado liminarmente.

Ao organizar a nova edição do
"encontro das esquerdas", Soares

alargou a representação das Forças
Armadas no debate, e também da

Igreja Católica, incluindo até na lis-
ta dos promotores uma personali-
dade que faz a interceção entre os
dois sectores: D. Januário Torgal
Ferreira, ex-bispo das Forças Ar-
madas. A representação castrense

incluirá também o general Lourei-
ro dos Santos (também ex-chefe
do Exército), o capitão de Abril Va-
sco Lourenço e ainda um ex-chefe
da Armada, o almirante Melo Go-
mes. Estão confirmadas as presen-
ças de Bento Domingues, do padre
Vítor Melícias e de Alfredo Bruto da
Costa (presidente da Comissão
Nacional Justiça e Paz, um organis-
mo dependente dos bispos portu-
gueses).

Mário Soares também reforçou
a presença de personalidades co-

notadas com a direita. Freitas do
Amaral aceitou; acontece o mes-
mo com António Capucho. Pache-
co Pereira voltará a constar na lista
dos promotores.

Já confirmadas estão as presen-
ças de Ruben de Carvalho (PCP),
de Marisa Matias (BE), Manuel
CarvalhodaSilva(ex-líderdaCGTP),
Manuel Alegre, o líder da UGT,
Carlos Silva, e Maria do Rosário
Gama (líder da Apre!, uma organi-
zação de defesa dos reformados) .
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Mário Soares alarga nova
conferência antí-Governo
à Igreja, militares e
caras do centro político

Cidadania
Freitas do Amaral, António
Capucho, Pacheco Pereira,
D.Januário Torgal Ferreira
e frei Bento Domingues são

algumas presenças de peso
Ao contrário do prometido, a confe-
rência anti-Governo que Mário Soa-
res organizou há seis meses na Aula

Magna, em Lisboa, vai afinal ter um
segundo acto. Será na quinta-feira,
dia 21, e juntará, à longa lista de pre-
senças de Maio, algumas altas figu-
ras da Igreja, das Forças Armadas e
da política, para discutir a "defesa
da Constituição, da democracia e
do Estado social" - o lema escolhido
desta vez.

Estão confirmadas, segundo o

promotor Vítor Ramalho, as pre-
senças do fundador do CDS e ex-
ministro Freitas do Amaral, do
antigo dirigente e ministro do PSD
António Capucho, do ex-deputado
do PSD José Pacheco Pereira, de
figuras da Igreja como D. Januário
Torgal Ferreira e frei Bento Domin-
gues, assim como de militares de

topo das Forças Armadas como o

general Pinto Ramalho e o almirante
Melo Gomes.

A intenção dos promotores é juntar,
na mesma sala icónica da Reitoria da
Universidade de Lisboa, participantes
de outros sectores além da esquer-
da política, para conseguir um leque
mais abrangente e representativo da
sociedade portuguesa. Que poderão
agora subir ao palco para falar, em vez
de este estar restrito a políticos.

Em Maio falaram apenas Mário
Soares, Sampaio da Nóvoa (ex-reitor
da Universidade de Lisboa) e Maria
do Rosário Gama (a presidente da
APRE - Associação dos Pensionistas

e Reformados), assim como repre-
sentantes do PS, do PCP e do Bloco
de Esquerda. Pacheco Pereira não
esteve presente, mas enviou uma
carta que foi lida na reunião.

Em termos de representações parti-
dárias, os promotores da conferência
dão como garantidas as presenças do
líder parlamentar do PS, Alberto Mar-

tins, do comunista Ruben de Carva-
lho e da eurodeputada do BE Marisa
Matias. Em Maio, o líder socialista,
António José Seguro, assim como o

comunista, Jerónimo de Sousa, não
estiveram presentes, preferindo fazer-

se representar. Os únicos líderes par-
tidários presentes foram os bloquistas
Catarina Martins e João Semedo.

Vítor Ramalho destacou ainda o

papel que terão no encontro o pre-
sidente da Federação da Área Urba-
na de Lisboa (FAUL) do PS, Marcos
Perestrello, o secretário-geral da

UGT, Carlos Silva, e o fadista Carlos

do Carmo, que recentemente teve
uma participação directa na recandi-
datura do socialista António Costa à

presidência da Câmara de Lisboa.
No que respeita ao grupo de pro-

motores da iniciativa, em relação ao
ano passado, regista-se apenas a en-
trada do membro da comissão exe-
cutiva da CGTP-IN Armando Faria.
Continuam em funções, além de Má-
rio Soares, os dirigentes socialistas
Alberto Costa e Vítor Ramalho, o so-

ciólogo Boaventura de Sousa Santos,
o ex-candidato presidencial Manuel
Alegre, o ex-reitor da Universidade
de Lisboa, António Sampaio da Nó-

voa, a presidente da Associação dos
Pensionistas e Reformados (APRE),
Maria do Rosário Gama, e Pilar dei
Rio (viúva do escritor José Sarama-
go). PÚBLICO/Lusa

Soares na primeira conferência anti-Governo, em Maio
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