Pedrógão CDS indicou ex-comandante

Civil para comissão independente

e PS não gostou
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?A comissão técnica independente que vai apurar as circunstâncias
em que ocorreu o incêndio de Pedrógão Grande ainda não começou a trabalhar, mas já está a causar mal-estar político.
Ontem, ainda só eram conhecidos seis dos 12 nomes que vão incuja composição
tegrar o grupo

-

final deverá ser revelada na segunda-feira pelo presidente da
Assembleia da República, Ferro
Rodrigues. Os grupos parlamentares já divulgaram as suas escolhas, faltando apenas que o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) indique
os seis nomes que faltam e quem
irá presidir aos trabalhos.
O PSD indicou o tenente-general Frutuoso Pires Mateus, o PS escolheu o engenheiro florestal catalão Marc Castellnou Ribau e o
Bloco propôs Joaquim Sande Silva. O PEV foi buscar um quadro do
Ministério da Agricultura Paulo
Mateus e o PCP optou pelo profesFrancisco Rego.
sor universitário
Quanto ao CDS, avançou com o

nome do ex-comandante operacional da Autoridade Nacional da
Proteção Civil (ANPC). E a escolha
não caiu bem, uma vez que José
Manuel Moura foi nomeado para a
ANPC pelo anterior Governo e
saiu do cargo em dezembro do
ano passado, quando o atual Executivo mudou a cúpula da Prote-

da Proteção

ção Civil.
Em resposta, o líder da bancada
parlamentar do PS, Carlos César,
avisou que os socialistas não vão
"recorrer a pessoas que estejam

com o atual Governo,
sido
demitidas ou qualterem
por
quer outra circunstância" para integrarem a comissão técnica e aí
poderem "lançar sementes de
vingança". Nuno Magalhães, do
CDS, reagiu ontem à crítica, deixando um aviso ao PS= "Não aceitaremos qualquer tipo de condicionamento de quem quer que
seja. Não aceitamos insinuações
ou até ameaças sobre os peritos
que trabalharão com inteira autonomia e liberdade". A constituição
da comissão foi votada no Parlamento a 30 de junho.
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