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TribunaisimpugnamcandidaturasdoPSD PSDnão se abala e
mantémcandidatos
que aJustiça recusa
Prazo para validar listas acabou

Juízes travam candidaturas na
Guarda Tavira e Castro Marim

Constitucional terá a última
palavra sobre a Lei de Limitação
de Mandatos ainda este mês

OPSDenredado numalei
que ele próprio aprovou
em 2005 não recua e vai
recorrer dasdecisões que
impedemos candidatos à
Guarda Tavira e Castro
Marim Parajá ganhou as
batalhas naMaia e Évora

Confiança e tranquilidade Foi estaa mensagem que o
PSD quis transmi

tir ontem após mais três de
cisões judiciais que impedem
os candidatos escolhidos pelo

partido devido à Lei de Limi
tação de Mandatos e na se
quência de impugnações
apresentadas pelo BE Aestes
impedimentos juntam se os
já anunciados na semanapas
sada a sete juntas de Santa
Maria da Feira e em Gaia

Amesma incerteza jurídica
paira sobre outras candidatu
ras impugnadas pelo BE a
abranger PSD PS e CDU cuja
decisão judicial se desconhe
cia até ao fecho desta edição
São os casos do Porto Lis

boa Alcácer do Sal Aveiro e
Loures O prazo para os juízes
aferirem a legalidade das lis
tas terminou ontem e os
mandatários começaram já a
ser notificados

Oficialmente o PSD só
hoje ou amanhã deverá rea
gir publicamente a este revés
a cerca de mês e meio das

eleições No entanto Pedro
Pinto presidente dos autar
cas sociais democratas e

coordenador autárquico do
partido garante que o PSD
será implacável na defesa de
que a limitação de mandatos
apenas se aplica ao território
Por isso o partido respeita

a decisão dos tribunais mas
está preparado para respon
der jurídica e judicialmente
no sentido de defender esta

posição O mesmo é dizer
que reclamará e recorrerá até
ao Tribunal Constitucional
Entre recursos e reclama

ções de ambos os partidos
em litígio o nó jurídico só
será desatado pelo Constitu
cional em princípio ainda
este mês ler texto da ficha
E sendo este o caminho o
CDS arrastado para o imbró
glio jurídico por via das coli
gações evita comentar as de
cisões dos juízes das comar
cas Vamos esperar pelo Tri
bunal Constitucional disse
apenas ao JN o dirigente cen
trista Domingos Doutel
Nesta primeira fase o PSD

ganhou apenas duas batalhas
jurídicas O BE não foi bem
sucedido na impugnação da
candidatura de Carlos Pinto

de Sá CDU a Évora que acu
mulou cinco mandatos em
Montemor o Novo Mas re

correrá O mesmo já anun
ciou o PS que pretendia tra

var Bragança Fernandes na
Maia ler texto em cima
No caso da Guarda o juiz

entendeu que a limitação
está a referir se a qualquer
autarquia do território nacio
nal e não apenas àquela onde
o presidente de câmara oude
freguesia cumpriu os três
mandatos consecutivos
Álvaro Amaro o candidato

PSD CDS à Guarda assegu
rou ontem em conferência
de Imprensa que nada o
abalará e que vai manter a
agenda de pré campanha

José Estevens presidente
em CastroMarim desde 1997

e que agora concorre a Tavi
ra mostra se também tran
quilo e ataca o BE porque
não ganha eleições e quer
afastar quem ganha pela via
das impugnações
Francisco Amaral autarca

em Alcoutim desde 1993 e

escolhido pelo PSD para Cas
troMarim é aindamais duro
Quem os ouve falar dos di
nossauros parece que são
uns bichos maus quando no
fundo são presidentes de câ
mara de quem o povo gosta e
que os reelege várias vezes
declarou à Lusa
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