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Mário Soares: "Não quero intervir nas questões do
partido"
Questionado sobre a polémica em torno das recentes alterações dos estatutos do PS, Mário
Soares afirma que deve "ter muito cuidado com o que se passa no partido".
22:16 Terça feira, 3 de abril de 2012
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O co-fundador do PS Mário Soares escusou-se hoje a comentar a situação atual socialista, afirmando que deve "ter
muito cuidado com o que se passa no partido" e que não quer intervir nem pronunciar-se sobre as questões
partidárias.
À margem do debate "Portugal, a crise e a importância da CPLP", que hoje decorreu na Universidade Católica do
Porto, Mário Soares foi questionado sobre as recentes alterações dos estatutos do PS, aprovadas no passado
sábado, tendo começado por responder que é "um dos fundadores do Partido Socialista" e que até tem um cartão que
diz "militante número um".
"Realmente devo ter muito cuidado com o que se passa no partido. Primeiro não intervir. Não quero intervir nas
questões do partido e, em segundo lugar, dizer as coisas que penso mas com conta peso e medida, na altura própria
e nos lugares próprios. Não é este o lugar", disse.
Questionado sobre as dificuldades no Grupo Parlamentar assumidas pelo secretário-geral do PS, António José
Seguro, em entrevista segunda-feira à noite, o ex-primeiro-ministro reiterou: "não devo interferir nessas matérias,
porque nós temos um secretário-geral, nós temos a presidente do partido, nós temos um líder do partido na bancada,
portanto eu não tenho que me pronunciar e não me devo pronunciar".
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Silêncio sobre caso Marcelo
"O Partido Socialista foi sempre um partido plural, em que as pessoas disseram o que pensavam, portanto vai haver
debates no PS que não têm importância nenhuma, só enriquecem os partidos", disse.
Sobre as críticas feitas por Marcelo Rebelo de Sousa a António José Seguro, Mário Soares recusou-se a tecer
comentários.

Actividade recente

No domingo, no seu comentário semanal na TVI, Marcelo Rebelo de Sousa acusou o secretário-geral socialista,
António José Seguro, de promover um "golpaça" com a revisão dos estatutos do PS.
Em resposta, na segunda-feira, em entrevista à TVI, Seguro afirmou que, ao contrário do que sugeriu Marcelo Rebelo
de Sousa, a Comissão Nacional do PS "não só estava legitimada, como estava obrigada" a fazer aquela revisão
estatutária.
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