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Leis confusas dão
dinheiro a ganhar
Ribau Esteves candi

dato do PSD a Aveiro diz
que a lei dos mandatos
é uma telenovela
ANABOTTO

Ocandidato social democrata à Câmara de Aveiro
Ribau Esteves revelou

que há muita gente a ganhar
dinheiro com as leis impreci
sas feitas pela Assembleia da
República
Em declarações ao CM pro

pósito da lei de limitação de
mandatos dos autarcas que tem
dadomuita polémica Ribau Es
teves põe o dedo na ferida
A Assembleia cria leis
feitas com bases em interesses
de certos grupos de poder
O autarca de ílhavo que se

candidata à câmara vizinha de
Aveiro considera mesmo que
a lei dos mandatos é uma
telenovela

No início dapróxima semana
o Tribunal de Aveiro prepara se
para dizer sim ou não à candida
tura de Ribau Esteves à Câmara
Municipal de Aveiro
Apesar das críticas Ribau Es

teves revela se ansioso mas
confia num parecer favorável
por parte do tribunal
São onze os autarcas que

viram os seus destinos políti
cos nas mãos dos tribunais
e a mesma lei tem suscitado

interpretações distintas A fa
vor do sim das candidaturas
de Luís Filipe Menezes PSD
Fernando Seara PSD Carlos
Pinto de Sá PCP estiveram
os Juizes de Lisboa Porto
e Évora
Porém noutras candidaturas

a decisão foi pelo não como em
Loures de Fernando Costa
PSD ou em Beja do autarca
PulidoValente PS que arrastou
o partido socialistapara o centro
dapolémica autárquica

PORMENORES

JUIZ DE ÉVORA
A luz verde do Tri
bal de Évora ao
candidato do PCP
Carlos Pinto de
Sá veio dar força
às candidaturas
dos autarcas
repetentes

NÃO DESISTEM
OBloco de Esquer

da e o Movimento
Revolução Branca
não desistem de im
pugnar com provi
dências cautelares
as candidaturas

autárquicas

PS É CONTRA
O PS foi contra
a candidatura
dos dinossauros
políticos mas es
colheu para Beja
um autarca que já
completou três
mandatos
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