
Autárquicas levam à
saída de 12 deputados

Teresa Leal Coelho
fica na AR e assume
cargo de vereadora da
oposição em Lisboa

Telma Roque

OS DEPUTADOSvencedores

fazem as malas após as au
tárquicas e despedem se da
Assembleia daRepública Os
outros cerca de três deze
nas entre candidatos a câ
maras juntas e assembleias
municipais vão acumular
os mandatos de deputados
com as funções no Poder Lo
cal alguns na Oposição
Teresa Leal Coelho depu

tada e vice presidente do
PSD garantiu ao JN que vai
manter se no Parlamento e

tomar posse como vereado
ra na Câmara de Lisboa só
recebendo dinheiro através

de senhas de presença em
reuniões do Executivo de
António Costa
Entre as saídas com mais

visibilidade está Bernardino
Soares O líder parlamentar
do PCP eleito presidente
em Loures deverá ser subs
tituído nas funções por João
Oliveira ler texto em cima
De saída estão também os

deputados socialistas Basílio
Horta eleito presidente em
Sintra Anabela Freitas To
mar Rui Santos Vila Real
Ricardo Rodrigues Vila
Franca do Campo Fernan
doMedinaeDuarte Cordei
ro vereadores a tempo in
teiro em Lisboa
No PSD saem os deputa

dos Almeida Henriques
vencedor em Viseu Hél
der Sousa e Silva Mafra
Carlos Silva e Sousa Albu
feira Paulo Batista Santos
Batalha e Sérgio Humber
to Trofa

EM DETALHE

Seisalterações na bancada socialista
OPCP substitui o líder parlamentar o PSD cinco depu

tados e o PS terá de fazer seis alterações Nada está ain
da decidido Do lado do PS Ricardo Rodrigues deverá ser
substituído por Vera Lacerda Basílio Horta por Jorge Gon
çalves Sandra Pontedeira e Catarina Marcelino são os no
mes que se seguem nas listas para suceder a Fernando
Medina e Duarte Cordeiro

Maioria noParlamento oposição nas câmaras
Teresa Leal Coelho deixa já a certeza de que vai assumir
o cargo de vereadora na Oposição Tal como social de
mocrata Pedro Pinto em Sintra Vou tomar posse Esta
rei por cá Ainda no PSD Bruno Vitorino também será
vereador no Barreiro e deputado na ARO centrista Hél
der Amaral também acumulará as funções de deputado
com as de vereador na Câmara de Viseu

Movimentoquis travar candidaturas
A lei não é um obstáculo mas ainda assim em agosto o
movimento Manda Quem Paga tentou travar nos tribu
nais as candidaturas às autárquicas de 35 deputados por
entender que violam a confiança dos eleitores

Jornal Notícias

25

S/Cor

376

110603

Nacional

Informação Geral

Diário

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:03102013

Política


