
PSD perderá centenas
de militantes se os castigar
SE ao pior resultado de sem
pre do PSD nas autárquicas
o partido adicionar o cumpri
mento rigoroso dos estatu
tos que preveem a expulsão
dos militantes que tenham
apoiado ou integrado listas
adversárias o PSD perderá
centenas de militantes es
timou ontem ao JN António
Capucho enquanto o PSD
reunia a direção e o Conselho
Nacional para analisar os re
sultados das eleições
Capucho foi candidato àAs
sembleia Municipal de Sin
tra ondeMarcoAlmeida mi
litante do PSD e candidato

independente concorreu
Câmara perdendo a por um
triz para Basílio Horta PS
Mas se Capucho não está
preocupado com a expulsão
Suspendi a militância há

dois anos explicou o his

tórico social democrata Mi

guel Veiga que apoiou no
Porto o independente Rui
Moreira tal como Rui Rio
Arlindo Cunhae Valente de

Oliveira estará ainda me
nos incomodado Já me ex
cluí do partido hámuito tem
po disse ao JN
Apesar disso Capucho con
sidera que será um tiro no
pé prescindir de pessoas
como Veiga Os históricos
não têm regalias ou prerroga
tivas especiais mas excluir
compagnons de route de Sá

Carneiro será irónico para
não dizer grotesco
Durante a campanha o lí
der do PSD Pedro Passos
Coelho deu a entender que
não acionaria o mecanismo

que prevê a expulsão de mi
litantes mas desde domingo
com o despenhamento nas
autárquicas terá aumentado
a pressão para que o faça
Paulo Rangel não se revê
em quem o defende O PSD
deve refletir sobre as esco

lhas que fez e não promover
uma purga interna O euro
deputado considera que o
resultado nunca poderia ser
brilhante porque nunca o é
para o partido que está no
Governo mas reconhece
que há danos que poderiam
ter sido acautelados E su
blinha não foi por falta de
aviso Chegados aqui a li
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ção a tirar é para o futuro não
para ajustar contas agora
Aposição é corroboradapor
Guilherme Aguiar que o
PSD rejeitou acabando por
concorrer como independen
te a Gaia autarquia que os
laranja perderampara o PS
Se as eleições fossem um
jogo de futebol o PSD culpa
ria o árbitro ironizou Não
sendo vai procurar bodes
expiatórios externos quan
do deveria instalar processos
internos para responsabilizar
quem escolheu candidatos
que não eram os mais próxi
mos da população Nisso
apontou Passos Coelho
teve culpa porque foi coni
vente passivo
Apassividade custou aoPSD
câmaras como Almodôvar

António Sebastião indigita
do para concorrer a Beja não
aceitou a sugestão do partido
para lhe suceder e voltou
atrás Rasgou o compromisso
iniciale concorreucomo inde

pendente na lista do até en
tão seu vice A câmara é ago
ra do PS HELENATEIXEIRA DA SILVA
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