
Tribunais com decisões
contraditórias sobre
autarcas candidatos
Lei dalimitação Três cabeças de lista do PSD commais de três mandatos foramchumbados Mas
dois daCDUeumcandidato do PS passaram Partidos aguardamdecisão final do Constitucional
Os candidatos do PSDÁlvaroAma
ro naGuarda JoséEstevens emTa
vira e FranciscoAmaral emCastro

Marim foram declarados como
não elegíveis pelos respetivostribu
nais de comarcas Emcausa estão

os trêsmandatos quejá cumpriram
comoautarcas Sorte diferente tive
ramos candidatos daCDU aÉvora

e a Beja Carlos Pinto de Sá e João
Rocha e o recanditado do PStam
bémemBeja
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Limitação demandatos
divide tribunais
Autárquicas Candidatos do PSD àGuarda a Castro Marim e aTavira foram chumbados Já os
cabeças de lista da CDU aÉvora e a Beja foramaprovados assim como um recandidato do PS

CARLOS RODRIGUES LIMA

Se a fase daverificação das candi
daturas autárquicas terminasse
ontem os candidatos do PSD José
Estevens emTavira ÁlvaroAmaro
naGuarda eFranciscoAmaral em
Castro Marim não se poderiam
apresentara eleições vistojá terem
cumprido três mandatos numa
autarquiadiferente Já os cabeças
de lista da CDU às Câmaras de
Évora Carlos Pinto de Sá com
mais de trêsmandatos à frente da
autarquiadeMontemor o Novo e
João Rocha em Beja e há 33 anos
presidente da autarquiade Serpa
mais Jorge PulidoValente recandi
dato pelo PS a Beja vão poder
manter se na corrida Este é o re

sultado devárias decisõesjudiciais
sobre pedidos de impugnação de
candidaturas avançados pelo Blo
co de Esquerda OTribunal Cons
titucional terá a última palavra
Ontem em decisões tomadas

no âmbito da verificação das listas

dos candidatos e não nosproces
sos relativos às p rovidência caute
lares do Movimento Revolução
Branca os tribunais de Tavira
Guarda eVila Real de SantoAntó

nio aceitaramos pedidos de im
pugnação do Bloco de Esquerda
quanto aos cabeças de lista do
PSD Em sentido contrário decidi
ram os tribunais de Évora e Beja
que consideraram como elegíveis
os candidatos da CDU eJorge Puli
doValente pelo PS que cumpriu
doismandatos emBeja e um ante
rioremMértola apesarde estes se
encontrarem nas mesmascircuns

tâncias que os nomes propostos
pelo PSD Álvaro Amaro José Este
vens eFrancisco Amaraljácumpri
ram três mandatos em Gouveia
Castro Marim eAlcoutim respeti
vamente

O Bloco de Esquerda já anun
ciou que irá recorrer dadecisão do
Tribunal de Évora Por sua vez o
PSD tambémdeclarou ir pelomes
mo caminho utilizando todos os
instrumentos jurídicos à disposi

ção disse à agência Lusa o presi
dente dos autarcas sociais demo
cratas ASD Pedro Pinto

O PSD sempre entendeu bem
como o PS e o PCP que esta lei se
aplicavaaos territórios e não à li
berdade de poder concorrer a ou
tras autarquias por isso os órgãos
nacionais bem como distritais e
locais estão preparados para rea
gir contestando adecisão noslo
cais próprios referiu o também

coordenador autárquico socialdemocrata Pedro Pinto adiantou
que oportunamente haveráuma

comunicação do porta voz evicepresidente do partido MarcoAn
tónio Costa que dará notade to
das as diligências que irão ser fei
tas Respeitamos as decisões dos
tribunais mascontinuamosatra
balhar na convicção de que a
nossa candidatura será aceite e vi
toriosa declarou por sua vez Ál
varoAmaro

Entre hoje e amanhã deverão
ser conhecidas as decisões quanto
às candidaturas de Luís FilipeMe

nezes no Porto eFernando Seara
emLisboa Segundo a LeiAutár
quica quemnão concordar com
asdecisões tem48horaspara apre
sentaruma reclamação O tribunal
deprimeira instância tem o mes
mo período de tempo para anali
sar e decidir sobre atal reclamação
Asmesmas 48 horasvoltam aapli
car se parao recurso daúltimade
cisão paraoTribunalConstitucio
nal Após a chegada do documen
to aquela instância tem dez dias
para sepronunciar Ebastaráuma
decisão para fazerjurisprudência

Nofundo como ironizou ontem
ao DNumcandidato do PSD àes
perado Constitucional estas pri
meiras decisões darão apenaspara
uma semanade festejos consoan
te o lado vencedor Só adecisão do
TribunalConstitucional é quecon
tará O Constitucional também
terádedecidir sobre os candidatos

àsjuntas de freguesia as quais re
corde se passaram por um pro
cesso de agregação do qual resul
taram dúvidas

P R

Asúltimas decisões dos tribu

nais têmquever com as provi
dências cautelares

Não As providências cautela
res avançadaspeloMovimento
Revolução Branca são um tipo
de processo diferente O que
está agora em causaéa aprecia
ção que o juiz da comarca faz
das listas se oscandidatos cum
prem ou não as normas de ele
gibilidade
Qual adiferença entre a provi
dênciacautelar e as últimasde
cisões

Asprovidências cautelarespre
tendiam impedir que os cabe
ças de lista se candidatassem
Umavezquenãohouve nenhu
madecisão definitiva nesses

processos os candidatos apre
sentaram se Agora foram os
tribunaisque receberamascan
didaturasaverificarse osnomes

cumpriam os requisitos legais
uns disseram que sim outros
pronunciaram se em sentido
contrário

Quando éque esta polémica
ficará arrumada

Com a decisão do Tribunal
Constitucional esclarecendo
de umavez por todas se alei de
limitação dosmandatos impe
de ounão transferências deau
tarcas
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