
PS reclama vitóriahistórica
nasautárquicas maioriadesvaloriza
Socialistas retiram lições nacionais dos
resultados de domingo mas as bancadas
damaioria lembram que o PS obteve
menos votos CDS PP é acusado de se
esconder atrás do PSD na derrota

Parlamento
SofiaRodrigues
Três dias depois das autárquicas to
das as bancadas à excepção doBE
queoptoupor falar de RuiMachete
escolheram os resultados das elei
ções de domingo como tema de de
bate na primeira sessão plenária O
PS reclamouuma vitória histórica
eamaioria admite usar essa expres
são no número de câmaras obtidas
pelos socialistas OCDS vangloriou
se dos cinco municípios conquista
dos mas o PCP e o PS chamaram a
atenção para a derrota eleitoral dos
partidos da coligação
Carlos Zorrinho líder dabancada

socialista começou por explicar a
extensão da vitória eleitoral de do
mingo em que o PS conquistou 150
presidênciasdecâmara Nunca an
tes na história da democracia um
só partido ou uma coligação tinha
conseguido um resultado assim
Nem a AD de Sá Carneiro que foi
quemmais se aproximou disse as
sociando esta opção doseleitores às
propostasdo PS para ocrescimento
e emprego E somou ainda a oposi
ção ao fim do ensino do Inglês no
primeiro ciclo
Segundo o presidente do grupo

parlamentar socialista do ponto
de vista nacional este é o sinalmais
forte os portugueses confiam cada
vezmais no PSe nas suas propostas
e confiam cada vez menos nas polí
ticas doGoverno
Na resposta o líder da bancada

social democrata LuísMontenegro
reconheceu que objectivamente o
PS ganhouas eleições e o PSDnão
cumpriu os objectivos
Na leitura dos restantes partidos

o PS teve uma vitória eleitoral mas
não assim tão estrondosa Em nú
mero de votos já estiverammelhor
Em número de câmaras reconheço
vitória mas recomendo poucaeufo
ria apontouHélder Amaral do CDS
PP Momentos antesAntónio Braga
do PS acusarao CDS de se esconder
daderrota em coligação como PSD
OCDSdivorcia sedoPSD e deixa o
PSD sozinhonestaderrota queé es
trondosa afirmou António Filipe

doPCP juntou seaesta crítica Não
é o facto deoCDSagitar triunfalmen
te um penta conseguido à custade
derrotas do PSD de fingir que nem
sequer conheceos seus parceirosde
coligação em Sintra ou em Lisboa
ou de se enfeitar comavitória dodr
RuiMoreirano Porto algo que bem
conhecidas personalidades do PSD
também poderiam fazer que per
mite disfarçar que os parceiros de
coligação se afundaram no mesmo
barco acusou Na defesa Hélder
Amaral citou o presidente do seu
partido na noite eleitoral Quando
ganhamos juntos ganhamos jun
tos quando perdemos perdemos
todos
Nasuadeclaraçãopolícia António

Filipe salientou que a CDU obteve
uma vitória eleitoral expressa em
mais votos mais maiorias e mais
mandatos Uma leituraque foipar
tilhada por deputados da maioria

Derrota doGoverno
Abancada do PSDdeuvoz a umde
putado que foi eleito para a presi
dênciadaCâmaraMunicipalda Tro
fa SérgioHumberto considerouque
tirar ilações de eleições nacionais
de eleições locais é abusivo argu
mentando que é tirar o mérito aos
diferentes candidatos do PS e do
PCP que venceram as respectivas
eleições certamente pela validade
das suas candidaturas e pelo valor
dos seusprogramas João Oliveira
do PCP contrariou esta interpreta
ção Estas eleições foram a derrota
dos partidos do Governo
PedroFilipeSoares BE emrepos

ta a Sérgio Humberto referiu se às
eleições sobretudo para pedir uma
reflexão sobreaabstenção os votos
nulos e embranco Sehá uma lição
a tirar équeaausteridademina avi
dadaspessoas minaa relaçãodos ci
dadãoscomaseleiçõeseaqualidade
da nossa democracia afirmou
Heloísa Apolónia de Os Verdes

apontou baterias ao primeiro minis
tro PassosCoelho fez uma interpre
tação vingativa e furiosa dos re
sultados eleitorais ao reconhecer
a derrota mas recusando mudar
de direcção política no Governo do
país Vai procurar aplicar mais ra
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pidamente possível a sua fúria neo
liberal afirmou defendendo que
se está perante um governo com
pletamente perigoso

Montenegro recandidata se
Dois dias depois das autárquicas o
PSD anunciou um calendário para
a realização do congresso Feverei
ro e eleições directas em Janeiro e
preparação das eleições europeias
Entre as datas está a das eleições pa
raa liderança dabancada parlamen
tar Ao que o PÚBLICO apurou Luís
Montenegro recandidata seao cargo
que desempenha desde o início da
legislatura em 2011
No final da conferência de líderes

de ontem o líderda bancada anun
ciou ainda a realização de jornadas
parlamentares do PSD para 28 e 29
deste mês numa altura em que se
inicia o debate sobre a proposta do
Orçamento doEstado para 2014
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