
Autárquicas
causam

nove baixas
naAssembleia
daRepública
Mudanças Socialistas sociais democratas
e comunistas vão substituir deputados que
foram eleitos presidentes de câmara

L LM BERNARDES

A candidatura de deputados às
eleições autárquicas do último do
mingo vaiprovocar algumasmu
danças nos parlamentos nacional
e regionais Dos cercade 40 parla
mentares que integraram acorrida
a vários órgãos do poder local
câmaras assembleias municipais
e juntas de freguesia hánove que
abandonam aAssembleia daRe
pública para ocuparem a cadeira
de presidente de uma câmaramu
nicipal
Outros porém poderão assu

mir o cargo de vereadores sem pe
louro oumesmo de presidentes de
junta de freguesia ou de assem
bleiasmunicipais podendo nes
tes casos acumular com as fun
ções de deputados daAssembleia
daRepública ou nos parlamentos
regionais usufruindo por lei do
direito a receberemo pagamento
de senhas de presença nas reu
niões exigidas pela autarquia e
pelo cargo assumido

As autárquicas acabam assim

por provocar obrigatoriamente
substituições nos grupos parla
mentares principalmente no PS e
PSD mas também no PCP com a
eleição de Bemardino Soares para
aCâmarade Loures

Nos socialistas destaque para os
casos de Basílio Horta eleito por
Sintra deFernandoMedina como
vice presidente deAntónio Costa
em Lisboa e deAnabela Freitas
que conquistou a Câmara deTo
mar E há ainda o caso deRicardo
Rodrigues que irá tomar conta dos
destinos deVilaFranca do Campo
nosAçores

Nos sociais democratas alista
demudanças incluiAlmeidaHen
riques eleito emViseu o deputado
Helder Sousa Silva eleito emMa
fra Carlos Silva e Sousa que está a
caminho deAlbufeira e Paulo Ba
tista Santos agoraeleitopresiden
te daCâmara daBatalha

Omovimento Manda Quem
Paga tentou impedir os deputa
dos de se candidatarem às autár

quicas levando a questão aos tri
bunais alegando que osmandatos
devem ser cumpridos até ao fim

Basílio
Horta
DEPUTADO DO PS ELEITO PRESIDENTE
DE CÂMARA EM SINTRA

Vitória
muito
saborosa
DefundadordoCDSem 1975

apresidentedaCâmaradeSintra
peloPS partidodeque se tomou
apoianteapartirde2009
Advogadolongevãoos tempos
emque assumiaopapeldemem
bro histórico dadireitaportugue
sa Comumavastaexperiência
governativaeparlamentar
foideputado àAssembleia
ConstituinteeAssembleiada

República ministro dedoisgo
vernos membrodoConselhode
Estado candidato aPresidente
daRepública representantede
PortugalnaOCDE vice presi
dentedoCDS entre 1988e 1991
entremuitosoutroscargosde re
levo Foi tambémdelegado do
procuradordaRepública técnico
da Inspeção GeraldeCrédito
eSeguros diretor geralda
ConfederaçãodaIndústria
Portuguesaepresidente
daAICEP

Bernardino
Soares
DEPUTADO DO PCP ELEITO
PRESIDENTE DE CÂMARA EM LOURES

A revolta
contra a

estagnação
Licenciado emDireito
Bernardino Soares éumadas fi

gurasmaisdestacadasdo PCP
Eleitodeputado em seis legislatu
ras integra tambémaComissão
PolíticadoComitéCentraldo

partido Foimilitanteedirigente
nacional ativonaJuventude
ComunistaPortuguesa acumu
lando uma leveexperiênciaau
tárquicanapassagempela
assembleiade freguesiade
Camaratenos anos90 Aperma
nênciadeBernardino Soares
comolíderparlamentarchegoua
serpostaemcausaporváriosmi
litantes comunistas defensores
deumarenovaçãoprogramática
reorganização internaemoder
nizaçãodeestatutos quando
ementrevistaaoDN consideroua
possibilidadede aCoreiadoNorte
serumademocraciaalegando
ainda desconheceraexistência
depresospolíticos emCuba

PauloBatísta
Santos
DEPUTADO DO PSD ELEITO
PRESIDENTE DE CÂMARA NA BATALHA

Projeto
focalizado
nas pessoas
Umgestordeempresas deputa
doevice presidentedaMesa
daAssembleiadaRepública
Integravavárias comissõesparla
mentares porexemplo
doOrçamento Finançase
Administração Pública vice pre
sidente EconomiaeObras
Publicas coordenadordogrupo
parlamentar eAgriculturaeMar
suplente Mesmoassim manti
nha seligado àCâmara
MunicipaldaBatalhacomo se
cretáriodaMesadaAssembleia
Municipal tendosidoemtempos
vereadorcomospelourosdo
AmbienteeJuventude Asuavida
profissionalfez seemmuito nas
empresasprivadascomodiretor
financeiroeconsultor compas
sagempelaSociedadeLeiriaPolis
epelaempresamunicipalIser
batalhanaqualidade depresi
dente doConselho

deAdministração
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Ricardo

Rodrigues
DEPUTADO DO PS ELEITO PRESIDENTE
EM VILA FRANCA DO CAMPO

É o dever
patriótico
de regressar
Émaisumadvogado edeputado
que saido Parlamento paraa re
gião autónomadosAçores onde
jáintegrou oexecutivo regional
foisecretário regionalda
AgriculturaePescase secretário
doAmbiente etambémfoide

putado aoparlamento regional
Advogado vice presidente do
grupo parlamentarsocialistana
AssembleiadaRepública mem
brodoConselhoSuperiordo
Ministério Público eleitopelaAR
foi ainda nomeadomembro
dacomissão paraaÉtica a
CidadaniaeaComunicação na
qualidade desuplente depois
deterprotagonizado ocasodo
roubo dos gravadoresdejorna
listasdarevista Sábadonodecor

rerdeumaentrevistaequeaca
bounostribunais Odeputado
socialistaRicardoRodrigues foi
consideradoculpado nestecaso
polémico

CarlosSilva
e Sousa
DEPUTADO DO PSD ELEITO PRESIDENTE
DE CÂMARA EM ALBUFEIRA

Vestimos
semvergonha
estas cores

Apesardocargode deputadona
AssembleiadaRepública sem
preesteve ligado aopoderlocal
Não integravanenhumacomis
são Nemasuaatividade era rele

vante Advogado comescritório
emAlbufeira conhecebemos
cantosàcasa umavezquejáde
sempenhavaocargo depresi
dentedaAssembleiaMunicipal
daCâmaraMunicipal e tinha
sido anteriormentevereador

Apósavitóriapublicou uma
mensagemnasuapáginaoficial
decandidatura numarede so
cial reconhecendoqueestafoi
umacampanhadifícil emque
fatoresligados àpolíticanacional
einternacional causaramum

impactomuito significativo nos
resultados globais do PSD em
todooPaís Porisso vestimos
semvergonha ascoresdo nosso
partido sublinhouodeputado

agoraeleitopresidente
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