
VilaNovadeGaia PSDdividido
entre ocandidato oficial e o oficioso
ComCarlos Abreu Amorim eGuilherme
Aguiar a disputarem omesmo eleitorado
os socialistas têm uma oportunidade
de recuperar a liderança nummunicípio
que dirigiram durante vários anos

MargaridaGomes
Ao fim de 16 anos VilaNovadeGaia
vê partir para a margem direita do
rioDouro Luís FilipeMenezes se
guramente o único autarca que
conseguiu pôr o concelho no ma
pa Dono de 62 dos votos Mene
zes troca Gaia pelo Porto e escolhe
o social democrata José Guilherme
Aguiar seu ex vereador como can
didato para lhe suceder Mas a con
celhia trocou as voltas a Menezes e
José Guilherme Aguiar vê escapar
lhe por apenas um voto a grande
oportunidade de poder ser escolhi
do para presidente da Câmara de
Gaia nas autárquicas de Setembro
Carlos Abreu Amorim vice pre

sidente do PSD e da bancada par
lamentar social democrata é esco
lhido pela concelhia paradisputar a
câmaraeLuís FilipeMenezeschegaa
dizer entãoqueocandidatoéoúnico
que se pode arrogar a dizer que é o
seu herdeiro
Agastado com a forma como foi

conduzidoo processo Aguiar avan
ça comuma candidatura indepen
dente e anuncia a entrega do car
tão de militante do PSD Em pouco
tempo a candidatura ganhava vida
própria e o antigo vice presidente
do FC Porto e director executivo
da Liga de clubes no tempo de Va
lentim Loureiro foi conquistando
o seu espaço na corrida autárqui
ca de Gaia ao mesmo tempo que
mantém semanalmente na SIC um
espaçode comentário futebolístico
ComoPSDpartidoameiopor cau

sa de Guilherme Aguiar os socialis
tas começamasonhar comavitória
e Eduardo Vítor Rodrigues anda no
terreno a passar a mensagem ao
mesmo tempo queMenezes se vai
afastando de Abreu Amorim que
tem encontrado algumas dificulda
des em se afirmar
O candidato socialista tem feito

uma campanha discreta pela posi
tiva masque tem sido bemrecebida
Ninguém o ouve fazer promessas
quenãopossa depois cumprir émui
to sereno e expõe o seu pensamen
to de forma muito clara e tranquila

Convenceu me disse ao PÚBLICO
ummilitante que não disfarçou a
surpresa que sentiu quando ouviu
Eduardo Vítor Rodrigues falar nu
ma recente acção de campanha em
Valadares
Este professor universitário da

área da Sociologia que se candida
ta pela primeira vez à câmara tem
tido uma postura responsável no
executivo de Menezes onde é vere
ador sem pelouros há quatro anos
evitando sempre que as diferenças
políticas que o afastam da maioria
PSD CDS prejudicassem o interesse
dos gaienses
Até há pouco tempo líder da con

celhia de Gaia EduardoVítor fezda
reorganização administrativa das
freguesias uma das suas grandes
batalhas políticas enquanto autar
ca evitando assim que o concelho
perdessemais de metade das suas
freguesias Onovomapa autárquico
determinado pelo Governo previa
uma redução de 14 freguesias mas
Gaia acabariaporperderapenas no
ve autarquias ficando com quinze
Mas por estes dias a campanha

social democrata pode sofrer um
enorme sobressalto uma vez que o
PSDestendeuàsjuntasde freguesias
a mesma estratégia que presidiu às
câmaras municipais às quais candi
data autarcasque já cumpriram três
emaismandatosconsecutivosà fren
te de ummunicípio como é o caso
de Luís Filipe Menezes no Porto e
de Fernando Seara emLisboa

Problemas nas juntas
Neste sentido há candidatos às jun
tas que já cumpriramos trêsmanda
tos que a lei permite não podendo
recandidatar se Nestasituaçãoestão
sete candidaturas e todas elas já fo
ramalvode providências cautelares
E de acordocomainvestigação feita
pelo PÚBLICO o tribunal já se pro
nunciou sobre o caso da freguesia
Gulpilhares Valadares tendo sido
pedidaumacertidãopara ser envia
da à ComissãoNacional de Eleições
CNE
As sete candidaturas que podem

estar em causa para além deGulpi
lhares Valadares são Mafamude Vi
lar do Paraíso Sandim Olival Cres

tuma e Lever Serzedo Perosinho
Pedroso Seixezelo Afurada Santa
Marinha e Grijó Sermonde
Nestemomento há uma enorme

indefinição nos presidentes de jun
ta que temem não poder ir a vo
tos nestas eleições E Carlos Abreu
Amorim pode vir ser atingido pe
los estilhaçosdesta frente que se vai
abrir em plena campanha pelo fac
to de o candidato ter estado muito
envolvido na reforma da reorgani
zação administrativa do território
uma das bandeiras do ex ministro
dosAssuntosParlamentares Miguel
Relvas forçado a demitir se do Go
verno por causa da polémica licen
ciatura da Lusófona
Se AbreuAmorim tivesse alguma

expectativa de vir a subir a votação
com base numa lógica estritamente
partidária vê essa hipótese desmo
ronar se uma vezqueacabapor ser
ele o próprio algoz dos presidentes
de juntae pelaprimeira vez abre se
um fosso entre o PSD e os presiden
tes de junta umdospilaresdagestão
de Luís FilipeMenezes

Mas o mais caricato desta situa
ção équealguns dos presidentesde
junta quepodemvir aser impedidos
deavançarsuportaram a entradana
corrida de Carlos Abreu Amorim
tendo votado a seu favor impe
dindo assim que José Guilherme
Aguiar que foi a primeira escolha
de Menezes fosse o candidato do
partido
E comonãohá planoB oque po

deacontecer éque emcimadahora
hajaalteraçãonas listas umadecisão
quenão agradará aoeleitorado Num
cenário destes há quemprognosti
que um alheamento da campanha
e mais do que isso uma eventual
passagem de alguns autarcas para a
candidaturaindependentedeAguiar

acentuandocada vezmais adiferen
ça entre os dois candidatos da área
social democrata

Aposta fortedoPCP
GuilhermeAguiar temfeitoumacam
panha sem grandes erros focada
nasquestõesqueacandidatura con
sidera cruciais para o concelho As
acções têmdecorridodeuma forma
fantástica e a receptividade temsido
excelente disse ao PÚBLICO fonte
da candidatura independente
JáAbreuAmorim continuano ter

reno tentando conquistar o eleito
rado Todavia há no partido quem
defendaqueAmorimdevia ter aban
donado a candidatura em nome do
PSD porque a vitória será difícil de
alcançar Esse cenário foi equacio
nado tendo sido alvo de conversas
entre sociais democratas das suas
candidaturas mas ao fim de vários
encontros essa possibilidade foi
abandonada tanto mais que Abreu
Amorim conta com o apoio de Pas
sos Coelho
Com42anos EduardoVítorRodri
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gues vê avitória adesenhar senoho
rizonte masnão fala do assunto re
metendo todosos comentáriospara
anoiteeleitoral Mas paraoPSvoltar
a presidir à Câmara de Gaia vai ter
de se empenharmais na campanha
que decorre na margem esquerda
do rioDouro mobilizando amáqui
napartidária que parece estar toda
concentradanabatalhaquase fratri
cida em Matosinhos Ou será que o
PS só vai aparecer na noite eleitoral
emGaia seEduardoVítorRodrigues
conquistar a câmara
OPCP queduranteváriosmanda

tos chegou a ter um representante
no executivo Ilda Figueiredo tem
comocandidatoàpresidênciadaau
tarquia Jorge Sarabando uma figura
ligada ao sector intelectual do par
tido com várias incursões na vida
autárquica do vizinho Porto
Quanto ao BE apresentaEduardo

Pereira O PCTP MRPP avança com
Cristiana Máximo E há ainda uma
outra listadecidadãos independen
tes encabeçada por Manuel Vieira
Machado
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