
PSDatrasado
com nomes

para
principais
câmaras
Autárquicas Em 20 capitais de distrito so
ciais democratas só têm oito nomes escolhi

dos Ao PS só falta escolher quatro candidatos

MIGUEL MARUJO
e JOÃO PEDRO HENRIQUES

Os sociais democratas estão atra

sadosnadefinição dos seus candi
datos para as principais autarquias
estão por fechar 12 nomespara

as capitais de distrito apesar de
em alguns dos casos só faltar ofi
cializar as candidaturas Do lado

do PS só emquatro destes conce
lhos é que ainda não há nomes
apurou o DN num levantamento
feito junto dos partidos
Dos20municípios emcausa 18

no continente e doisnas ilhas os
socialistas ainda não apresenta
ramcandidatos aÉvora Faro Fun
chal e Setúbal Na capital madei
rense o PS avançará numa coliga
ção alargadíssima que inclui
quase toda a oposição regional
PS BE MPT PAN PTP e PND ao
PSD excluindo o CDS e aCDU

AdireçãodeAntónio JoséSeguro
estabeleceucomocritério político
a não recandidatura

noutros municípios 
de autarcas que te
nhamatingidoo limi
te demandatos o que
leva à saída de alguns
históricos comoMes
quita Machado em
Braga José Ernesto
Oliveira emÉvora ou
JoaquimMorão emCasteloBranco

Se emÉvora o PS continua sem
encontrar sucessor nos outros

concelhos socialistas já há no
mes E como recandidatos hátrês
AntónioCosta emLisboa JoséMa
ria Costa emViana do Castelo e
Raul Castro emLeiria

Em todo o caso a direçãode Se
guro foi buscardois velhos nomes
dosmunicípios No caso de Coim
bra é mesmo uma reincidência
ManuelMachado regressa como
candidato a umacâmaraque já di
rigiu de 1989 e2001 EmBragança
o PS aposta em Júlio Meirinhos
nome forteda região depoisde ter

dirigido a autarquia deMiranda
doDouro durante quatromanda
tos Quando foi eleito em 1979 era
o presidente mais jovemdo país
com 23 anos

PSD com muito por decidir
Já os sociais democratas têmmui
tas questões em aberto Faltam 12
nomes paras as principais autar
quias e dos oito nomesjá decidi
dos hádois que podem ainda le
vantarproblemas logo nas duas
maiores cidades

Fernando Seara e Luís Filipe
Menezes são candidatos novos em
Lisboa e no Porto mas atingiramo
limite de mandatos nas suas

atuais autarquias Sintra e Gaia
respetivamente enão é ainda cla
ro se os tribunais autorizarão as
suas candidaturas

Depois sobrambastiões laran
jas comoViseu eVila Real onde
não há ainda nomes que substi
tuam Fernando Ruas e Manuel

Martins autarcashistóricos em
bora este que lidera a
concelhia do PSD du

riense tenha dito a 1
demarço quea deci
são estáparabreve
Recandidatos en

tre os sociais demo
cratas também não
haverá muitos Em

Coimbra avança o
atualpresidente mas Barbosa de
Melo só o é desde dezembro de

2010 quando Carlos Encarnação
quenão se poderia recandidatar

este ano anunciou a sua saída da

autarquia
EmAveiro atualmente dirigida

porÉlioMaia em coligação como
CDS o nome do presidente da câ
mara continua a ser o indicado
apesar de entre os sociais demo
cratas locais muitos suspirarem
por Ribau Esteves quedirige a au
tarquiavizinha de Ílhavo e tam
bém atingiu o limite demandatos
mas que está agoranaComunida
de Intermunicipal da região

CALENDÁRIO

Bloco é de longe o
partido mais atrasado

O Bloco de Esquerdaéde
todosospartidos parlamen
tares aqueleque temmenos
influênciaautárquica e
tambémo que estámais atra
sado nas suas escolhas Pedro
Soares o coordenadorautár
quico disse ao DNqueo pro
cesso está em fase inicial e
só emmaio deverá estar con

cluído O objetivo oficial é ter
mais candidatos do quehá
quatro anos emais eleitos O
partido definiu uma política
de alianças que exclui qual
querentendimento como PS
que não envolva também a
CDU NoPorto estapolítica
tem inviabilizado um enten
dimento com o PS

Ex ministro contesta

estratégia do PS
Candidatos A estratégia da dire
ção do PS nas autárquicas está a
ser alvo de algumacontestação in
terna Escrevendo no Facebook
Augusto Santos Silva ex ministro
deSócrates deu conta da suaper
plexidade Não consigo com
preender a estratégiadoPSpara as
autárquicas
Porque justificou tendo agora

oPS todas as condições para uma
vitória esmagadora com um si
gnificado político nacional a ver
dade é que a direção do PS que
emboa hora tomou uma decisão

clara de proibição de candidaturas
habilidosas dos atingidos pela li
mitação demandatos parece re
nunciar acomandar as candidatu
ras As concelhias escolhem os

candidatos quemuito bem enten

dem por vezes contra os presi
dentes emfunções surgemvárias
candidaturas daárea socialistapa
ra os mesmosmunicípios os jor
nais dão abundante notade guer
ras locais de alecrim emanjerona
escreveu deixando três perguntas
Nãohánadireção nacional
dirija este processo Não temadi
reção do PS objetivos nacionais
para as eleições Não as enquadra
numaestratégiade construção de
alternativapolítica No subtexto
das considerações de Santos Silva
parece estar nomeadamente o
caso deMatosinhos o presidente
socialista da câmara Guilherme
Pinto não foi reconduzido pela
concelhia e agoravai avançar co
mo independente enfrentando o
candidato oficial do partido J PH
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