
As lutas da corrida
autárquica no Porto
EleiçõesLuís FilipeMenezes o nomedo PSD éumherói
em Gala na outra margem Manuel Pizarro o candidato
do PS continua a dar consultas no seu consultório Rui
Moreira que oficialmente ainda não avançou conta com
o apoio de Rui Rio o atual presidente Nos bastidores há
umcombate tremendo
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Hámuito tempo que as eleições autárquicas
para a Câmarado Porto não despertavam
uma luta tão fratricida e violentaentre can

didatos como aquela que está em curso pa
ra o próximo ato eleitoral Quemesmo sen
do umadisputaconhecida a nível nacional
enoticiadaconstantemente dificilmente se
consegue imaginar conter episódios de in
triga subterrânea tão ferozes como os que
estão em curso entre osvértices do triângu
lo CâmaraMunicipal FozeGaia

É umcampo debatalha políticaquemais
se assemelha aumcombatede boxe do que
a uma campanha política Um ringue em
queas regras do combate oficial não permi
temgolpes baixosmas que umaviagempe
los bastidores permite descobrirque a pre
paração da eleição não contempla piedade
entre os adversáriosqueestão a sério na cor
rida e emque se está disposto a quase tudo
Tambémaqui há casos sobre licenciatu

ras manipulação de informações e de in

fluências sondagens para potenciar o des
vio de votos e revelações a conta gotas para
queimar os rivais As manobras em curso
comprovamque oscandidatos estão a estu
dar o adversário com tanto cuidado que a
lutapode ser aindamais ferozdo que se ima
ginaria e que definido o quadro final das
candidaturas aopiniãopública terá revela
çõesque eramimpensáveis Até a nível legal
a disputa é a rigor como sevê na quantida
de de providências cautelares emtribunais
para impedir candidaturas dos chamados
dinossauros àCâmaraMunicipal do Porto
Sãováriosos cenários empreparação pa

ra as eleições à Câmara do Porto sendo que
só dois candidatos até agora se apresenta
ram oficialmente Luís FilipeMenezes eMa
nuel Pizarro Destes só Pizarro tem o apoio
oficial partidário o do PS enquantoMene
zes aguarda o entendimento entre o PSDe o
CDS para o obter

À espera RuiMoreira protegido do atual
autarca que aguardao momento certo para
anunciar a sua candidatura Quanto às for
çaspolíticas de esquerda o PCP eo Bloco de
Esquerda o anúncio tambémse faz esperar
É que oBloco de Esquerda cujo candidato
das últimas três eleições se recusa a regressar
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às umas pretende criaruma alternativa de
esquerda que envolvatambémo PS e o PCP
Esse é o desejo de João TeixeiraLopes que
está conscientede que comaesquerdadivi
dida não vale apena lutar contraa direita
Paraobloquista ainda hátempo parase che
gar a um entendimento com o PS e o PCP
mesmoque nãovejanos socialistas vonta
de deentendimento Quanto à participação
do PCP nessa coligação de esquerda Teixei
raLopesnadaavança mas todos sabemque
o PartidoComunistajamais apoiaráManuel
Pizarro como seucandidato tendo emconta

queestejá foi seu militante
JoãoTeixeira Lopes é claro Ainda não de

sistimos de tentar Acrescenta que Pizarro
temdemonstradodisponibilidademasain
da não teve tempo para a discussão de pro
postas ou de programacomum Conhece
dordasdificuldadesparaoentendimento à
esquerda informaque a não severificarum
acordo como PS e o PCP só resta ao Bloco
avançar como seucandidato Não serei eu
Já o fui três vezes e não voltarei a repetir

A Câmara do Porto é a autarquia mais
disputada nesta pré campanha eleitoral
e a esquerda sonha emvoltar a ocupá la

Apesarde garantir quenão existeumcandi
dato sabe se que o nome que todos que
riamver a liderar a lista do Bloco à câmara

nortenha é o do coordenadorJoão Semedo
Se Teixeira Lopes confirma que o PCP

está a levantar objeções à alternativa de es
querda ocomunista BelmiroMagalhães es
clarece que a escolha de um
candidato aindaéumadiscus
são porconcluir Mas umadis
cussão que entende sebem já
não passa por Pizarro mas
quase sem dúvidas pelo atual
vereadordo partido Pedro Car
valho Desde logo o dirigente
considera que os problemas do
Porto sedevem talcomoosdo
País ao PSD CDS e PS e às suas políticas
desastrosas para a cidade No que respeita
ao PS tambémédireto Tenta lavar asmãos

da sua governação do Porto mas antes fez
igual Aponta a pré campanha em curso
paraconfirmar a igualdade destes três par
tidos Emvez de debateremos problemas
reaisda cidade é só folclore e baralhar e vol
tar a darpara que tudo fique namesma

Daíque não seja difícil ao dirigente comu
nistadaropasso seguinte Aúnica candida

turaviável é a do PCP Aproveita para lem
brar que para além de Menezes a direita
tem outro problema a resolver O falso tabu
sobre a candidaturade Rui Moreira

O tabu Rui Moreira
Aexistênciadeumacandidaturade RuiMo
reira ao Porto não seráo segredomais bem
guardado nesta lutapelaCâmara do Porto O
alegado candidato aindanão se posicionou
oficialmente sobreo seu avanço mesmo que
publicamentetudo tenha feitoparaentrarno
ringue das autárquicas equerer sentar se no
lugardeRuiRio antesdo fimdo ano

Esta ambição ganha corpo tantas as notí
cias feitas sobre o temae as muitas vagas a
tentar colocá lo na crista da vaga de fundo
que o transforme no delfim de Rui Rio no
próximo ato eleitoral Umasituação de boa
tos a que RuiMoreiranão se esquiva eaté fo
menta tal como os que o suportam em
sucessivas declarações públicas Aliás sem
prequehá uma aparição do presidente Rio
RuiMoreira é presençaconstante e o boato
transforma se emmais realidade Entre os

inspiradores desta candidatura estão várias
figuras das elites do Porto situação que já
mereceuumarespostapúblicade Luís Filipe
Menezes Não hámais sangue azul deum
lado do que do outro Uma frase que pode
passar despercebida no seu significado à
grandemaioriadosportuguesesmas quetra
duzarivalidade entreosnomes sonantesque
apoiamMoreira e comos quaispuxados ga
lõespor seremmoradoresnazonanobre da
Foz como o próprio

Ohistórico fundadordo PPD atual PSD
MiguelVeiga éumdeles Nãonegaqueeste
ja amexeros cordelinhosparaque esta can
didatura seja anunciada lá parameados de
março Nemquando se lhe contrapõequeas
hesitaçõesdeRuiMoreira face aesse anún
cio sejamgrandes e que o candidato possa
não se tornar presidenciável àCâmara do
Porto Nãome parece que desista até por
que temfeito afirmações que mostram cla
ramente a sua intenção ParaMiguelVeiga
essadesistência não é admitida por si nem
pelo grupo quepotênciaacandidatura en
treosquaisosex ministrosArlindoCunhae
Valente de Oliveirae obanqueiro ArturSan
tosSilva Grande parte do verdadeiro PSD
quervotar emRuiMoreira

Quantoao factodeRuiMoreira acabarpor
desmontar ahipótese de uma candidatura
de direita adeMenezes sairvencedora
MiguelVeiganega essa possibilidade Não
divide e se o faz é porquejá está dividida pe

los que se afastaram dasocial
democracia Explica que o
voto fundamentalparaganhar
eleições é o do centro esquer
da e que RuiMoreira é quem
consegue reunirmelhorescon
dições a esse nível Ele posicio
na se bemaí tal comonas ca
madasjovens e é capazdemo
bilizarosqueestãodesconten

tes comos outros partidos
ParaMiguelVeigaograndeproblemacom

que os candidatos sevão confrontar neste
ato eleitoralé o facto deos eleitores não se re

veremnos nomes apontados pelos apare
lhospartidários O Porto sempre se caracte
rizoupelo exercício dasliberdades e pela au
tonomia Ouseja diz Umcandidato como
Rui Moreira não écontra os partidos name
dida emque as estruturas partidárias não
apresentam as condições necessárias para
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fazerem o seu papel Vai mais longe Os
aparelhos dospartidos estão adar cabodare
presentaçãoe sãocentrosdepoder autofági
cos e não abertos à sociedade Representam
muitasvezesmais os interesses particulares
epõememcausao funcionamento dademo
cracia MiguelVeiga não acreditana regene
ração dospartidos daí que a presidência da
Câmara do Portopossa serum passo parao
combate da degradação da representação
partidária Porisso apoiar epropor acan
didaturadeRui Moreira éuma saídaparaeste
impasse
Quemnão comentaesta candidatura es

condidacom rabo de fora é o próprio candi
dato Até aomomentoRuiMoreira recusa se

aesclarecerse avançaounão e qual a data li
mite para o anunciar se bem que os seus
apoiantes mais próximos garantam que a
partir de agora possaacontecer em breve
Qual a razão deste atraso se não faltam

apoios de personalidades do Norte e existe
razoável conhecimento de si emgrandepar
tedapopulação da cidade alémde que con
ta com o apoio não declarado oficialmente
do atual autarca É unânime a opinião de

que a aposta em Rui Moreira visa apenas
complicaravida aLuís Filipe Menezes e que
temo apoio subentendidode RuiRio Este re
cusafazer comentários sobre a sua sucessão
e interpretaapré campanha comumaúni
ca resposta Não posso falar agora nem a
ninguém Ainsistência sobreRuiRiogera se
gunda e curta declaração
Simpatizo comalei de limita
ção demandatos Quanto ao
apoio aRuiMoreira Rio nada
clarifica só garante que não
pensacontinuarnapolítica
Umacoisaécerta acandida

turadeRuiMoreira estánaque
le ponto em que só precisa do
empurrão final Oúnico proble
ma é que esse empurrão tanto o pode atirar
para o ringue comoparao balneário Se de
penderdo socialistaManuelPizarro RuiMo
reira disputará as autárquicas Convém lhe
porque divideadireita e recria o cenário da
únicavezemque os socialistas comFernan
do Gomes ganharamacâmara Se o empur
rão decisivo estiver ao alcance de Luís Filipe
Menezes entãoacandidaturadeRuiMoreira
nemverá a luzdo dia Ou usando a lingua
gemdo boxe pretendevencê lo porKO Só
que seMenezespuder RuiMoreiraestará fo
ra do ringueaindaantes de se posicionarpa
raoprimeiro assalta

Cheiro a desistência
Também Luís FilipeMenezes passa os seus
últimos dias na presidência da Câmara de
Gaia sem se pronunciarpublicamente Tal
como Rui Rio depois de ter feito o anúncio
oficial da sua candidatura aproveitaas inter
venções públicas paradarpistas

Menezes está confortavelmente sentado

na cadeira do poder e confia que ao vagar a
deGaia terá a do Porto para se sentar Baseia
essa sua crença no voto popularque as son
dagens já feitas lhe oferecem de bandeja
Se dizum íntimo o povojá interiorizou que
ele é a melhor opção as estatísticas sor
riem lhemaisdo queaos outros candidatos
Basta ver que entre os eleitores do PSD é
o preferido e que se verifica uma fuga ge
neralizada de votantes de outros partidos
para ele 30 doPCP 35 do PS emetadedo
CDS E quando se esmiuçam as intenções
de voto nas freguesias do Porto ainda fica
melhor A Sé dá lhe 87 Miragaia 80 8 e

mesmo a esquerdista concede lhe 64 7
Quanto aRuiMoreira Menezes ainda não

fala Mas oDN sabe que o considera um fe
nómeno dos jornais Expresso e Público on
de fala bem de futebol e que as elites que o

apoiam são geriatras e sem
peso enquanto no seu caso são
as forças vivas e mais jovens
Também se sabe outro ponto
que pensaMenezes que este ri
val tempouco currículo e esto
fopolítico Daí que tenha confi
denciado que ao ver Moreira
numa recenteprestação televi
siva o ache tenso e nervoso Si

nais dizem de que é fácil ser comentador
mas ao passar se para o outro lado a reali
dadeé diferente Ou seja adiantam jáchei
ra a Menezes uma desistência deMoreira

Quanto ao concorrente que o preocupa
o socialista Pizarro Menezes já expressou
que é esforçado mas nem irá aproximar se
dos37 que o PSjáobteve Nomáximo fica
a dez pontos

Aposta na direita desfeita
Manuel Pizarro está a fazer tudo o que lhe é
possível parareconquistar a Câmarado Por
to para o PS Acredita que ninguémvai sair
de casa paravotar nos candidatos dosparti
dos doGoverno e garante quecom ele o Go
verno vai sofrer

Para se tomarmais conhecido doseleito

res foi o único que iniciou umapré campa
nha ativahá semanas Ligado àvidaassocia
tivadesde os 18 anos Pizarro é crítico dages
tão de Rui Rio a quem acusa de não ter
ambiçãopara o Porto contraodespesismo
que os projetosjá anunciados porMenezes
prometem e não se incomoda queRui Mo
reira avance afinal é quemmais beneficia
com a divisão à direita Uma coisa é certa
portista ferrenho não proibirá o FutebolClu
be do Porto de festejar àvaranda da câmara
Consideraquechegaàpolítica após uma in
tensavidacívica eque isso lhepermite elimi
nar a falta deconfiançanacâmara bemco
mo fazer regressar pessoas àcidademesmo
em época de contraciclo Destacaque o PS
está totalmente consigo eque sedependes
sedospacientesque atendenoconsultóriojá
estaria eleito
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Ribeira e Bolhão já valeram mais votos
Quando nocentro histórico doPorto se quer
saberemquem aspessoas irão votar naspró
ximas eleições deparamo noscomumgra
veproblema quaseninguémvotanacidade
Trabalhamno centro do Porto masvêm to
dos os diasde fora UnsdeGaia outros de Er
mesinde oudaMaia Sejambarbeiros lojis
tas bancáriosou empregados de café

Vai se aoMercadodoBolhão oatéhábem
pouco tempoverdadeiro cartão devisita do
que eramais popularno Porto e a situação
mantém se quase nenhum comerciante
votano Porto Não hádúvida de que aparte
mais antigada cidadedo Porto está deserti
ficada nem de que o Bolhão não é sequer
uma pequena recordação do património
que já representou Quase que se contam
mais estrangeiros a passear por ali do que

clientes portuguesesa comprar Nem se ou
vem imprecações um carago para amos
tra no inquérito que se desejava fazer

Alcino Sousa talhante umdos responsá
veis pela associação de comerciantes que
defende o mercado não vota no Porto Ali
ce da Costa do bricabraque mora em Rio
Tinto e não votano Porto MariaOlinda dos
enchidos mora naMaia Feitas as contas
só umameia dúzia do terço de comercian
tes que aindanão abandonaramo Bolhão é
quevotampara as eleições no Porto
Encontrar aqui um comerciante que ex

presse as razões paravotar em cada umdos
candidatos é também uma tarefa impossí
vel afinal um aumvão apostando no ho
memdeGaia Todos dizem que ele deixa dí
vidas na câmaramas faz obra Está tudo

dito aliás é de obra que oBolhão precisa
Tenta se continuar o inquérito naRibei

ra junto ao rio Douro onde ainda é tarefa
mais difícil porque a tal obra está àvista de
todos logo ao saltar da margem O empre
gado de um dos restaurantes é bastante ex
pressivo na razão de votar em Menezes
Olhe para ali e olhe para aqui Não preci
savade irmais longe pois ao contar ahistó
ria pessoal confirma se a razão de também
termudado demargem Eumorava aqui a
vinte metros naquele prédio amarelojun
to àmuralha Arenda aumentou tanto que
eu tive de ir viver paraGaia O empregado
conta que o sr Menezes vem à Ribeira fre
quentemente e que passeia sozinho e sem
segurança É como se estivesse em casa O
outro Rui Rio só aquivem como piquete

dapolícia Já ouviu falar de outros candida
tos O sr Moreira parece que tempeso

No caminho entre o Bolhão e a Ribeira

existemvárias lojas No percurso feitopor
muitos turistas os estabelecimentos mais
antigos têm amaiorparte das luzes apaga
das para poupar enquanto as muitas lojas
de recordações e produtos típicos para os
estrangeiros são claras e inovadoras Mes
moqueuma tenhaumcartaznavitrinaque
diz Precisa se de clientes Também nes

tas lojas dedicadas a turistas os patrões e os
empregados não votam no Porto porque
moram nos arredores O mesmo acontece

comos funcionários que tentam seduzir os
turistas para navegarpelo circuito das Seis
pontes no rio Douro Que seMenezes ga
nhar passaráachamar se de Novepontes

O epicentro
da limitação
de mandatos
Semacandidatura de Luís FilipeMenezes à
Câmarado Porto a políticanacional teria sido
maismonótona nos últimosmeses Com ela
descobriu sequea leidelimitaçãodemanda
tos não correspondia à intenção antes anun
ciadade extinção dos dinossauros autárqui
cos situação que o PSD aindaveio potenciar
ao candidatar outro veterano a Lisboa Fer
nando Seara

ContraMenezes logo seguido de Seara e
mais cinco autarcas repetentes do PSD o
Portomanifestou se ao entregar nos tribunais
administrativos edecomarcasumaprovidên
cia cautelarparaevitarestacandidatura pela
voz daAssociaçãoTransparência e Integrida

de ATT O vice presidente Paulo Morais exvicede Rui Rio no primeiromandato esclare
ceu aoDNqueaatuaçãoda ATInada temque
vercomMenezesmas simcomonão cumpri
mento da lei A lei é clara ao contrário da
maior parte das nossas leis e diz que quem
exerce a funçãodurante trêsmandatos conse
cutivos não pode voltar E quando está em
causaa transparência aassociação deve to
mar providências
SegundoMorais há muita gente que não

faz amesma leitura Osjuristasquetêmuma
opinião diferente estão alinhados comesses
candidatos Alertapara outraparticularida
de Juristas ligados a PassosCoelho acham
queépossível mas osdaala cavaquistadizem
todos quenão O problemamais grave éo fac
tode os partidos terema arrogânciade seguir
alei conforme lhesapetece

O requerimento daATI segundoMorais
veio baralhar as contas a estes autarcas do

PSD Porqueo Bloco de Esquerdasó iria im
pugnar as candidaturas mais à frente e aí
mesmo tendo razão seria tarde de mais As
sim vamosobrigar aqueaindanestemêshaja
uma decisão dos tribunais sobre a limitação
demandatos

OvicedaATInão fazprevisões sobreodes
fecho mas considera pelo menos ajustiça
dirá o quepensa Podem até dizerquenão se
pronunciam sobre se é ou não legal No en
tanto refere Ospartidospodemresolver esta
questão é sómudaremalei
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