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Porque é que as
autárquicas foram a
vitória da austeridade

Pedro Pinto candidatou se à Câmara Mu

nicipal de Sintra prometendo mais polícias
nas ruas videovigilância nos comboios e
nas escolas redução dos preços cobrados
nos transportes públicos aumento do in
vestimento apoios ao comércio local cons
trução de mais áreas de lazer e a criação de
um parque de saúde de uma feirapopular
e de um aeroporto low cost no concelho
Perante a perplexidade dos seus adversá
rios explicou esteúltimo investimento com
a mesma facilidade com que José Sócrates
justificou a construção de um aeroporto
em Beja O aeroporto está feito Já que fa
lamos de reforma do Estado então pou
pem lá noutros sítios porque aqui está tudo
feito é só deixarem os aviões aterrar em

Sintra Pedro Pinto teve 13 79 dos votos
Perdeu a eleição para Basílio Horta que dei
xou bem claro que era contra a redução do
IMI no concelho enquanto a situação fi
nanceira actual se mantiver

Fernando Seara candidatou se à Câma

ra Municipal de Lisboa prometendo cons
truir mais um túnel no Saldanha oferecer
manuais escolares a todos os alunos do i°
ciclo reduzir os impostos transformarpré
dios municipais em residências universi
tárias e criar um embaixador itinerante que
andaria pelo mundo a promover a cidade
Fernando Seara teve 22 37 dos votos Per
deu a eleição para António Costa que nos
últimos quatro anos conseguiu reduzir o
passivo da câmara em 758 milhões a divi
da bancária em447milhões e o número de
funcionários públicos emmais de dois mil

Carlos Abreu Amorim candidatou se à

Câmara Municipal de Gaia prometendo

lutar pela substituição do ministro das Fi
nanças Vítor Gaspar pela abertura de um
novo ciclo de Governo pela extensão do
metro a Vila d Este pela requalificação do
hospital pela construção de parques de es
tacionamento gratuitos pela criação de
uma rede de shuttles pela construção de
uma nova sede para a polícia municipal
pela redução de impostos pela não redu
ção do número de funcionários municipais
e pela continuação da obra de Luís Filipe
Menezes Carlos Abreu Amorim teve

19 97 dos votos Perdeu a eleição para
Eduardo Vítor Rodrigues que apresentou
como um dos grandes objectivos recupe
rar o bomnome da câmara através do pa
gamento das dívidas aos fornecedores de
pois da gestão de Luís Filipe Menezes

Então porque
é que o PSD perdeu
O PSD que perdeu as eleições não foi o
PSD da austeridade de Vítor Gaspar não
foi o PSD da troika não foi o PSD que
promete reformar o Estado reduzir o dé
fice e controlar as contas públicas O PSD
que perdeu as eleições de domingo foi o
PSD de Luís Filipe Menezes e das novas
pontes pedonais entre Porto e Gaia foi o
PSD de Pedro Pinto de Moita Flores e de
Marco António Costa foi o PSD que de
fende o aumento da despesa do Estado
a multiplicação da dívida e as promessas
populistas As eleições de domingo não
foram a vitória de António José Seguro e
do seu discurso de aumento da despesa
pública e a derrota da austeridade e da
troika Foram exactamente o contrário
Pedro Passos Coelho só tem de decidir de

uma vez por todas de que lado está E o
que é que o seu partido defende

As autárquicas são
iguais às legislativas
No mesmo dia em que o PSD tinha o
seu pior resultado de semprenumas
eleições autárquicas a CMTV divul
gava uma sondagem para as eleições
legislativas que colocava PS e PSD
quase em empate técnico Uma vota
ção para uma câmara não é uma vo
tação para primeiro ministro tal
como votar em António José Seguro
não é o mesmo que votar em Antó
nio Costa nem em Basílio Horta
nem em Rui Moreira

A Justiça em Portugal
é muito lenta

Durante várias semanas a Justiça
portuguesa empenhou variadíssi
mos meios numa missão dificílima

tentar notificar José Oliveira Costa
que está a ser julgado pelo tribunal
para testemunhar noutro processo
Começou por enviar cartas Não con
seguiu A seguir enviou a PSP a sua
casa para o notificar pessoalmente
Voltou a não conseguir Oliveira
Costa fugiu Não Estava fechado em
casa e só abre a porta aos seus advo
gados Já percebeu porque é que a
justiça é tão lenta em Portugal

Alguém sabe da
reforma do Estado

Primeiro deveria ter sido apresen
tada no início do ano falhou De

pois no primeiro trimestre falhou
novamente A seguir até ao Verão
falhou outra vez E agora até ao fim
de Setembro adivinhe o que é que
aconteceu O plano de reforma do
Estado é o documento que prevê
em que áreas é que o Governo deve
cortar para poupar o dinheiro dos
contribuintes Na Irlanda foi o pri
meiro passo do programa de resga
te Em Portugal corre o risco de
não estar pronto no fim do resgate
Não é difícil perceber porque é que
ninguém no mundo acredita que
Portugal consiga evitar um novo
pedido de ajuda
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