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PSD LÍDER PARLAMENTAR NEGA PROBLEMAS INTERNOS APÓS ELEIÇÕESMontenegro desafia adversários de Passos

ENTREVISTA

O partido
tem um líder
competente

LuísMontenegro desafia adversários de Passos Coelho
a assumirem se critica jogos de bastidores e especulações
e avisa que a liderança do partido não está em causa

LídiaMagno

Correio da Manhã O PSD saiu

derrotado das autárquicas Que
consequências para o partido
Luís Montenegro Houve uma
vitória do PS em número de câ
maras e desse ponto de vista há
que assumir a derrota Em todo o
caso estamosnapresençade um
processo eleitoral muito locali
zado e os resultados não tiveram

as mesmas explicações em todo
o lado
Mas abre brechas no partido
Creio que não se pode tirar

essa conclusão O partido deve
fazer uma reflexão profunda so
bre esse processo sem nenhuma
tentativa de estar a responsabili
zar ninguémemparticular mas
uma reflexão para garantir mais
coesão nos processos locais
Vai haverexpulsões do PSD
A questão fundamental não é

essa O PSD deve ter a capacida
de de no futuro evitar que haja
essa divisão mais do que estar
agora numa caça às bruxas
Aquilo que é importante é evitar
que esses fenómenos se repitam
Santana Lopes disse que o tra

balho da conquista de câmaras
está a ser deitado fora
Não nos podemos esquecer de

que emvirtudeda entradaemvi
gordalei de limitação demanda
tos tivemos necessidade demo
dificar cercade8o candidatos au

tárquicos que eramos candidatos
naturais Eisso afetouo PSD
Como comenta a vitória de Rui

Moreira apoiado por Rui Rio
É desvalorizar omérito de Rui

Moreira enquanto vencedor das
eleições querer imputar a uma
terceira pessoa a responsabili
dade davitória

Acha que Rui Rio está a posicio
nar se para primeiro ministro
Não vou especular sobre isso

Aquilo que posso dizer é muito
simples o PSD temumlíder que
manifestamente tem o apoio
maioritário do partido e que
como primeiro ministro tem
uma missão que está a cumprir
com grande tenacidade e perse
verança e creio que há condições
para renovar o mandato para
uma segunda legislatura Não
há por isso qualquer proble
ma interno nem externo
Não está então emcausa a lide

rança de PassosCoelho
Nem pensar Isso seria um

absurdo Falar de questões de
liderança é despropositado É
certo que se houver algummi
litante que entenda que o ca
minho é completamente erra
do e se disponibilize para se
apresentar faça favor de se
apresentar Se houver algum
militante que entenda que o
Governo está a governar mal e
que tenha disponibilidade a
democracia não deve ame

drontar ninguém Mas estou
em querer que essa questão
não se levanta O partido tem
um líder forte e competente e
um primeiro ministro com
forte capacidade de recupera
ção do País compersistência e
tenacidade Há uma coisa que
não se deve perdoar é que se
ande aqui com jogos de basti
dores com especulações com
nuvens de fumo A democracia
é a arte da clareza Quem tem
ideias e convicções deve assu
mi las com toda a frontalidade
eé isso que desejo

PERFIL

LUÍSMONTENEGRO
é o líder parlamentar dos
sociais democratas desde

junho de 2011 Licenciado em
Direito tem 40 anos e é pre
sidente daAssembleia Muni
cipal de Espinho cargo que
reconquistou nas eleições
de domingo É membro do
conselho de jurisdição e do
conselho nacional do PSD

Oprimeiro ministro
tem uma missão que
está a cumprir e creio
que há condições para
renovar o mandato

OPSDdeve evi

tar que haja essa
divisão mais do
queestar agora
numacaçaàs
bruxas

Querer imputar
a uma terceira pessoa
a responsabilidade da
vitória de Rui Moreira é
desvalorizar o seu mérito
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TEIXEIRA DA CRUZ
CONTRA GOLPES
PaulaTeixeiradaCruzapelou

ontem à união dentro do PSD e
entre partidos e defendeu que é
preciso evitar tricas egolpes
palacianos sem se referira nin
guém em concreto

AGUIAR BRANCO
PEDE REFLEXÃO

Aguiar Branco cabeça de lista de
Menezes àAssembleia Municipal do
Porto diz que os partidosdevem fa
zer uma leitura dos resultados na ci
dade mas salientou que não há de
mocracia sempartidos

MARQUES GUEDES
GARANTE COESÃO

OministrodaPresidênciae
Assuntos Parlamentares Luís
MarquesGuedes garantiu on
temque o Governo está muito
coeso tal comoos partidos da
coligação que o sustentam

Municípios com
novo presidente
em novembro
FernandoRuaspresidiuon

tem pelaúltima vez auma reu
nião daAssociaçãoNacional de
Municípios cujos novos diri
gentes serão eleitos no próximo
congresso da associação no dia
23 de novembro emSantarém
Onovopresidente daANMP
será umautarca socialista uma
vez que o PS passou a ser o par
tido commaiornúmerodecâ
maras ManuelMachado eleito
autarcade Coimbra é umdos
nomesmais falados

Passos receia falhanço do défice
¦O primeiro ministroreceia

que o falhançono cumprimento
dodéficede5 5 em2013 como
foi acordado com a troika deixe
Portugal em maus lençóis pe
rante os credores externos Na

intervenção que fez ontem à
noite no Conselho Nacional do
PSD onde foram
avaliados os resul
tados das autárqui
cas Pedro Passos
Coelho disse que irá
avaliar até ao final
do ano se tem con
diçõespara cumprir
o programa de ajus
tamento imposto
pela troika O PSD
antecipou o congresso da pri
mavera para fevereiro de 2014
Passos Coelho deixou claro

que o cumprimento da execução
orçamental deste ano será deci
sivo para a forma como o Pro
grama deAssistência Económi
caeFinanceira PAEF aPortugal

irá decorrer até junho de 2014
quando deverá estar concluído
O primeiro ministro e líder

do PSD deixou claro que se a
execução orçamental deste ano
falhar ou o Tribunal Constitu
cional chumbar outrasmedidas
do Governo por exemplo o cor

te nas pensões isso
terá consequências
negativas para Por
tugal quer por cau
sa da descida do ra

ting da República
quer pela subida das
taxas de juro

Seja como for no
próximo ano o PSD
realizará eleições

diretas em janeiro e o congresso
em fevereiro As eleições euro
peias serão emmaio e o líder do
PSD propôs que o partido faça
umacoligação como CDS PP
Inscreveram40 conselheiros

para falar sobre o ato eleitoral de
domingo passado

PORMENORES
NEGADA RECONTAGEM

A magistrada que presidiu
à assembleia de apuramento
geral dos resultados das elei
ções de domingo em Paredes
rejeitou o pedido de reconta
gem de votos apresentado
pelo PS que vai recorrer
para oTribunal Constitucional

MINORIA EM GAIA

Onovo presidente da
Câmara de Gaia Eduardo
Rodrigues PS revelou
que prefere ficar em mino
ria com cinco mandatos
do que ter algum tipo
de acordo de interesses
com a oposição

RECUSAVEREAÇÃO
Osocialista José Contente

que no domingo perdeu as
eleições para a Câmara Muni
cipal de Ponta Delgada revelou
ontem que não vai assumir
o cargo de vereador na maior
autarquia dos Açores

RESULTADOS DO PCP
O secretário geral do PCP
Jerónimo de Sousa subli
nhou ontem que a CDU foi a
única força política a cres
cer em votos percentagem
maiorias e mandatos nas
eleições autárquicas
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Leitura
eleitoral

JORGEDESÁ
DIRETOR TÉCNICO DASONDAGEM CM AXIMAGE

OPSganhou aAssociaçãoNacional
dosMunicípios e
comissoas eleições
autárquicas Antó

nioJosé Seguroprecisava de
umavitória e teve a Apartir
daí as comparações nomea
damente comeleiçõespara a
AR comportamumgraude
risco elevado atéporquea
oferta eleitoralnumas au

tárquicas éespecíficaepor
queparte dos abstencionistas
de domingo serãomobiliza
dos paravotar emeleições le
gislativas
Umaleitura nacional das

eleições autárquicas trazo PS
para os 37 e o PSDpara os
31 Por outrolado aCDU
chega aos 11 e oCDS e o BE
obtêmapenascercade3
Atente senos resultados

dasondagemnacional legis

lativas divulgadapelaCMTV
no início danoite eleitoral o

PS tinha antes davitória de
Seguro recordo 34 5 o
PSD30 2 aCDUeoCDS
10 cadae oBEquase 6
Aleitura nacional das

autárquicas queoseleitores
estãoa processar estápara
se confirmar empróximas
sondagens atéporque
quando se comparamas elei
ções de domingocomas de
2009 verifica seque só a
CDUganhouvotos que o PS
perdeu 250mil eleitorese que
o PSDperdeumeiomilhão
P S Afinal o tal fenómeno
dos independentesnão tem
expressão Se retirarmos os
casos do Porto Sintra Gaia
Matosinhos e Portalegre
provocados pordecisões de
concelhias do PS ou do PSD
ovoto independente é
residual

Só a CDU ganhou
votos o PS perdeu
250 mil eleitores
e o PSD perdeu
meio milhão
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23 MULHERES ELEITAS
As mulheres presidem a ape
nas 23 das 308 câmaras do
País e entre elas mais de me
tade são do PS No total a per
centagem de mulheres que li
deram autarquias é de 746

PROENÇA SOCIALISTA

O concelho de Proença aNova emCastelo Branco
é o mais socialista do País com
72 77 dos votos em contras
te com Santana na Madeira
onde os socialistas não ultra
passaram 7 78

PAMPILHOSA LARANJA

Pampilhosa da Serra Coim
bra é o concelhomais laranja
onde o PSD obteve 83 12 dos
votos elegendo os cinco verea
dores que compõem o executi
vo Já em Campo Maior Porta
legre o PSD teve apenas 89 vo
tos 1 64 do total

PS LIDERA NOS AÇORES
O PS foi o partido mais votado
nos Açores e em 15 dos 18 dis
tritos enquanto o PSD liderou
em Leiria e Madeira e a CDU
venceu em Setúbal e Évora
nas autárquicas

TERRITÓRIOS PSD
Em termos distritais o PSD li
derou em Portugal continen
tal no distrito de Leiria com
35 56 dos votos Na Madeira
os sociais democratas tiveram
34 81 por cento dos votos

ABSTENÇÃO RECORDE
Os concelhos de Sesimbra
Cascais e Palmela são os re
cordistas da abstenção mais
de 60 dos eleitores não vota
ram Nas Lajes das Flores Aço
res a afluência às urnas foi a
maior do País

POSSE EM VIANA DIA 14
Oexecutivo da Câmara de Viana

doCastelo deverá serempossa
do a 14 de outubro com a maio
ria socialista inalterada e uma

total renovação na oposição Jo
sé Maria Costa foi reeleito

NOTÍCIA EM ANGOLA
Odiário estatal Jornal de An

gola deu relevo na edição de
ontem às autárquicas de do
mingo em Portugal conside
rando que a direita sofreu
uma grande derrota

Mais
um voto
do que os
votantes
Uma dasmesas de voto do con

celho de Monção registou mais
um voto para a Câmara Munici
pal do que o número de votantes
Um caso insólito que veio com
plicar aindamais as contas num
município onde as contas apon
tam para uma diferença de ape
nas 4 votos entre o PS e o PSD

O caso verificou se em Cei
vães união das freguesias Cei
vães e Abadim e suspeita se de
que ao entregar os boletins aum
eleitor amesa tenha por engano
entregado umpara a Assembleia
de Freguesia um para a Assem
bleiaMunicipale doisparaaCâ
maraMunicipal

O eleitor que nunca se saberá
quem foi em vez de entregar o

boletim embranco àmesa votou
duas vezes para a Câmara do
brandodepois osboletinsecolo
cando os na urna

O processo emMonção ainda
não está totalmente resolvido

devendo toda a recontagem e
análise terminar apenas esta
quarta feira Para já o PS deAu
gusto Domingues ganha as elei
ções por quatro votos num uni
verso de dozemilvotantes SC

Liderança
do Bloco afasta
remodelação
OcoordenadordoBlocode

Esquerda João Semedo disse
ontemque em relação aos resul
tados das autárquicas nem ele
nemCatarinaMartins que par
tilha a coordenação dopartido
vêem razões paramudar a lide
rança a dois do Bloco Aquele
responsável admitiu que as elei
ções confirmaramumamuito
frágil participação e inserção do
Bloconasautarquias e no traba
lho autárquico uma tendência
que já vem desde 2001

MOGADOURO
FranciscoGuimarães do Parti

do Socialista venceu as eleições
emMogadouro porumadiferença
de apenas dezvotos Este conce
lho de Trás os Montes foi gover
nado doze anos pelo PSD

FAFEPOR15VOTOS
OPS ganhou as eleições em Fafe

por apenas 15 votos num universo
dequase trintamil votantes Ojuiz
que preside à assembleia de apura
mento geral dos resultados ordenou
ontem a recontagem dos votos

INFORMAÇÃO
A Comissão Nacional de Elei

ções recebeu no fimde semana
dasautárquicasquase1200pedi
dos de informação e participa
ções na sua maioria relacionados
com boletins emesas de voto
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