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SCUT 
 
Cavaco Silva afirma que não há 
«almoços grátis»  

 

Arquivo DN-Amin Chaar

PRESIDENCIAIS. «Seis 
meses em política são uma 

eternidade»

O antigo primeiro-ministro Cavaco Silva comentou ontem, no 
Fundão, a polémica introdução de portagens nas auto-estradas 
sem custos para o utilizador (Scut) por parte do actual Governo. 
«Foi cometido um erro há algum tempo, dando a ideia de que há
almoços grátis», referiu, à margem de um almoço particular com
o social-democrata (e conhecido «santanista») Manuel Frexes, 
que preside à Câmara local. 
 
«Mas o que se pensa que é gratuito, alguém vai ter sempre que 
pagar», observou. «Mas compreendo que é difícil subsidiar todos
os utilizadores», nomeadamente o tráfego internacional, 
acrescentou. 
 
Reconhecendo que o assunto não é pacífico, concluiu dizendo 
que, «em geral, não é um erro fazer com que os utilizadores 
paguem a utilização das auto-estradas», observou ainda o 
antigo governante. 
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PRESIDENCIAIS. Aníbal Cavaco Silva reafirmou ser muito cedo
para falar sobre uma sua eventual candidatura à Presidência da 
República. 
 
«Eu disse já há algum tempo que um mês ou seis meses em 
política são uma eternidade», referiu Cavaco Silva, citado pela 
Agência Lusa, ao ser questionado sobre o facto de o seu nome 
ser apoiado entre os sociais-democratas para uma candidatura 
ao Palácio de Belém.  
 
Surpreendido pelos jornalistas quando almoçava no Fundão, 
durante uma visita particular ao concelho a convite de Manuel 
Frexes, Cavaco Silva salientou que é preciso «ter cuidado 
quando se fala muito antecipadamente sobre acontecimentos 
diversos, nomeadamente políticos». «Não sei como será a minha
vida ou o País daqui a um ano ou ano e meio», pelo que, por 
enquanto, «vamos gozando a vida», concluiu. 
 
O ex-líder do PSD Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou no final da
semana, à revista Sábado, que não será candidato a Belém e 
apoia Cavaco Silva.
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