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JoséLuísVaz

Antes da votação José
Luís Vaz presidente
da Junta de Ferreira

dasAves há 24 anos e por isso
impedido de se recandidatar
já tinha dito que ia voltar ao
cargo apesar de ser a mulher
a cabeça de lista Era ele aliás
quemaparecia nos cartazes
de propaganda Consumada a
eleição oautarca do
PSD número 2da
lista tenciona
mesmo
contornar a
lei e voltar a
ser presidente
da junta Uma
situaçãoà qual as autoridades
não podemde todo ficar
indiferentes Pág 6

PauloFonseca

OFCPorto fez uma
boa exibição frente ao
At Madrid mas o bom

jogonãochegou para bater a
única equipa que emEspanha

não descola
doBarcelona
Os portistas
marcaram
primeiro
entusiasmaram
os adeptos

com trocas rápidas de bola e
muita pressão mas acabaram
derrotados Duas desatenções
do FCPortomostram a
esperteza e a eficácia ofensiva
doAtlético que sofreumuito
durante o jogoe no final levou
os três pontos Págs 40 41

FernandoRuas

Opresidente da
AssociaçãoNacional de
Municípios Portugueses

ANMP não parece dar sinais
de abertura a que os autarcas
independentes possam ter
assento nos órgãos dirigentes
da associação Ora o respeito
pelovoto deveria obrigar a
ANMP a tomar a iniciativa de
mudar as regras E a decidir se
quer ser fiel ao voto dos eleitores
locais ou à partidocracia
autárquica Págs 8 9

JoãoSemedo

Perder faz parte da vida
mas o discursoque
oBloco de Esquerda

adoptou após odesaire das
autárquicas deixa bastante a
desejar Na noite eleitoral João
Semedo falou sobretudoda
derrota da direita Ontem
disse que oBloco ainda
conseguiu umdos seus quatro
objectivos referindo se à vitória
no Funchal de uma coligação
que os bloquistas integraram
mas não lideraram OPCP
continua a fazer
escola à esquerda
Comuma nuance
se o PCP ganha
sempre oBloco
nunca perde
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