
Sanção a Joacine ganha força
e Livre arrisca sair do mapa
Conselho de Jurisdição deliberou "propor atuação disciplinar se for caso disso" e especialistas em
política avisam que partido não terá segunda oportunidade no Parlamento e pode desaparecer
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polémica O Conselho de

Jurisdição do Livre admite

avançar com uma "atuação
disciplinar" no diferendo
entre Joacine Katar Morei-
ra e a direção, que poderá re-
sultar numa sanção à depu-
tada, na forma de advertên-
cia, suspensão ou afasta-
mento. Entretanto, espe-
cialistas em política avisam

que o Livre dificilmente
terá uma segunda oportuni-
dade e arrisca desaparecer
do Parlamento.

Num comunicado sobre a
reunião realizada na se-

quência de uma deliberação
da Assembleia do Livre, o

presidente do Conselho de

Jurisdição, João Monteiro,
diz que a Comissão de Ética

e Arbitragem ficou encarre-

gue de elaborar um parecer
e nomeou Ricardo Sá Fer-
nandes como relator.

O objetivo é "apurar os fac-
tos subjacentes ao conflito
entre o Grupo de Contacto
e deputada do Livre e o seu

gabinete" e esclarecer "as
dúvidas quanto à forma de

estabelecer o adequado rela-
cionamento entre os órgãos
do partido e os seus eleitos".
O parecer, a apresentar em
oito dias, visa ainda encon-
trar "soluções para os pro-
blemas suscitados" e "pro-
por atuação disciplinar, se

for caso disso", após a polé-
mica que começou com a

abstenção num voto sobre a
Palestina. Entretanto, um
dos fundadores, Miguel
Dias, anunciou que abando-
na o Livre.

Viriato Soromenho-Mar-

ques, professor de Filosofia

Política, falou ao JN da "es-

pecificidade do Livre", que
"não pode ser generalizada"
aos pequenos partidos.

A "surpresa é relativa"
pois, "no fundo, o Livre é

muito frágil", tem poucos
militantes, surge sobretudo
em época eleitoral e muito
ligado ao fundador Rui Tav-

ares. A questão começou
"logo quando não foi ele a

apresentar-se como candi-
dato" e houve "transferên-
cia de prestígio para a candi-
data sem suficiente análise
de caráter". Os eleitores
"vão pedir contas" aTavares

por não ser capaz de a fazer.
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Projeto, afinal, foi
aceite para debate

A polémica envolvendo
Joacine inclui a entrega
fora de prazo do projeto
para a lei da nacionali-
dade. Mas Ferro Rodri-
gues, presidente do Par-
lamento, promoveu on-
tem o consenso que não
se verificava no início
da semana e admitiu "a
título excecional" que o

projeto seja debatido
com os do BE, PCP e PAN
a 11 de dezembro.

"QUESTÕES DE CARÁTER"

São "questões de caráter
sem conserto", diz Viriato
Soromenho-Marques, criti-
cando o "ego exacerbado" de

Joacine. Agora, "o Livre está
com ameaça existencial,
mais tarde ou mais cedo vai
distanciar-se da deputada",



a quem não pode tirar o lu-

gar. E "o Livre não vai ter
uma segunda oportunida-
de", nem terá ninguém na
Assembleia da República
(AR), nota o professor, após
o partido ter "tratado de for-
ma amadorística a escolha
dos representantes".

Para o politólogo António
Costa Pinto, o caso não pre-
judica a AR. O hemiciclo, su-
blinha ao JN, tem "novos
micropartidos e deputados,
com alguma experiência de
ativismo mas sem expe-
riência parlamentar". E "é
natural este caso com o Li-

vre", à semelhança do que
ocorre "em muitas demo-
cracias europeias". Mas Por-

tugal "não está habituado"
a esta nova conjuntura,
agravada pela presença de

deputados únicos.
O Livre tem, a seu ver, a

desvantagem de não ter o

seu deputado a liderar o par-
tido, ao contrário do Chega
e do que em breve acontece-
rá com a Iniciativa Liberal.

A escolha em "primárias
internas" dá "mais legitimi-
dade" a Joacine, admite, mas
o facto de o programa ser
"mais vasto" do que as cau-
sas "identitárias" a que se as-

sociou exige "coordenação"
com a direção "nas vota-
ções". Quanto ao futuro do

Livre, "se houvesse eleições
dentro de três meses, desa-

parecia do Parlamento". •
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Luís Menezes
Ex-deputadodoPSD

"O deslumbramento
de Joacine ultrapassa
tudo o que é razoável.
Segurança para evitar
jornalistas? [...] Se
não quer falar com
jornalistas não pode
estar na AR"

Tiago Barbosa
Ribeiro

' Deputado do PS

"Lamento o que o
Livre está a passar
mas isto começa a
ultrapassar todos os
limites e é a sua
deputada que insiste
e dispara para todos
os lados"

Duarte Marques
Deputado do PSD

"A mesma dupla que
fez da chegada ao
Parlamento um
'happening' onde até
o guarda-roupa foi
arma queixa-se do
tempo que as
chamadas, emails e
perguntas dos
jornalistas lhe
roubam"


