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Eu petisco, tu tapiscas A ministra
da Saúde anda nas bocas do mundo

por causa da Lei de Bases que ela e

António Arnaut queriam à esquerda,
António Costa e Carlos César querem
ao centro e o PS tem dias. Mas lá por
ser de esquerda, Marta Temido não
se deixou arrastar para as manifesta-

ções do 1Q de Maio. Acompanhada do

marido, mergulhou num belo brunch
no Príncipe Real, em Lisboa. Mais ou
menos à hora em que Arménio Carlos
e Carlos Silva discursavam em defesa
dos trabalhadores, Marta deliciava-se
numa mesa do seleto Tapisco. Quem
não arrisca...

A botânica é uma arma O debate

quinzenal foi marcado por uma troca
de metáforas entre António Costa e

Jerónimo de Sousa, a propósito da

polémica em torno da Lei de Bases da
Saúde. O primeiro-ministro insistia

que é preciso "ver a floresta e não só

a árvore". Na primeira oportunida-
de, o líder comunista lembrou que
basta "uma acácia para, de repente,
se invadir todo o terreno" e arrasar
uma floresta saudável. A botânica
pode ser uma arma. Nem que seja de
arremesso.

Mr. Depu-
tado Duar-
te Pacheco
pode não ser
o deputado
que mais se
destaca no
Parlamento.
Mas a sua
forma física
está a ga-

nhar fama. Agora é capa da "Men's
Health", com uma foto sua a tirar a
roupa à Super Homem e com o título
"o deputado mais/zí de Portugal".

Pica quê? Em resposta ao líder da
bancada parlamentar do PSD, no de-
bate quinzenal, Costa acusou Fernan-
do Negrão de ter usado uma "picarei-
ra expressão". O dicionário mostra

que, apesar de pouco usado, o ter-
mo existe mesmo. Significa "alegre,
falangueiro, de muita imaginação".
Um elogio inesperado (e insuspeito)
à oposição parlamentar.

Direito de Resposta e de Retifi-
cação Na sequência da publicação
do texto "O juiz e o constitucionalista"
na página YJ do Primeiro Caderno do

Expresso n Q 2126 (27/04/2019), dando
"conta de que o presidente do Tribu-
nal Constitucional teria jantado, na
passada quarta-feira, com o ministro
da Justiça do Brasil, num restaurante
em Lisboa, esclarece-se que o pre-
sidente do Tribunal Constitucional
jantou efetivamente no referido res-

taurante, a convite da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa e

no âmbito de um congresso interna-
cional de direito constitucional, que
reuniu professores universitários e

magistrados de diversos países e na-
cionalidades, mas que nesse jantar
não esteve presente o ministro Sérgio
Moro, que, aliás, o presidente do Tri-
bunal Constitucional não conhece e

com quem nunca falou".

Presidente do Tribunal Constitucional,

Manuel da Costa Andrade


