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PSD acredita
na legitimidade
dos autarcas
dinossauros
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MarcoAntónioCosta sublinha que só o BE não subscreve a tese da
legalidade das candidaturas Quatro ex líderes entram na campanha

PSD CONFIA EM LUZ VERDE
PARAOSDINOSSAUROS
Paulo Martins

pmartins@jn pt

Sem plano B para o caso
de oConstitucional impe
dir candidaturas de dinos

sauros e com a convenção
autárquicamarcada para
sábado Otimista o PSD
lembra que não está isola
do na interpretação da lei

A convicção deque oTribunal Constitucional TC
dará luz verde às

candidaturas de autarcas

com três mandatos já cum
pridos está instalada nas hos
tes do PSD o partidomaisvi
sado por pedidos de impug
nação
A decisão pode ser anuncia

da hoje ou amanhã mas os
sociais democratas não mu

dam os planos no sábado
realizam em Gaia a Conven

ção Autárquica que conta
com a presença de Fernando
Seara e Luís Filipe Menezes
Candidatos em Lisboa e no

Porto são dos dois principais
alvos do BE defensor da in
viabilização das candidatu
ras alegando queviolam a lei
de limitação de mandatos
O coordenador da Comis

são Política e porta voz do
PSD assegurou ontem que o
partido não dispõe de plano
B se o desfecho for desfavo
rável No culminar de um

processo que assumiu como
extremamente doloroso

já que envolveu candidaturas
a municípios e a juntas de
freguesia Marco António
Costa sublinhaque uma de
cisão negativa cola ao Bloco
de Esquerda Isto porque
PSD PS CDS e PCP coinci
dem na interpretação de que
autarcas com três mandatos

já cumpridos podemdisputar
outras autarquias
Questionado sobre o facto

de a interpretação da lei de li
mitação de mandatos que
originou decisões díspares
dos tribunais não ter sido

clarificada em tempo útil
em sede parlamentar Marco
António Costa disse que o
PSD chegou a fazer ao PS
uma abordagem nesse senti
do mas os socialistas consi
deraram que a lei é clara

Ex líderes no terreno

Santana Lopes Marques
Mendes Marcelo Rebelo de
Sousa e Manuela Ferreira
Leite vão envolver se na

campanha eleitoral Apre
sença dos ex presidentes do
PSD será articulada com as

agendas do porta voz e de
Matos Rosa secretário geral
e Luís Montenegro líder par
lamentar

Até às eleições Passos Coe
lho vai comparecer em sete
iniciativas Marco António

Costa acredita que a sua par
ticipação na campanhaé be
néfica para os candidatos
apesar das medidas de auste
ridade que o Governo está a
introduzir Este é um bom

momento do primeiro mi
nistro afiançou o dirigente
do PSD convencido de que o
eleitorado valoriza a forma
como Passos Coelho ultra

passou a crise política
O objetivo do PSD nas elei

ções do próximo dia 29 é a li
derança das associações de
municípios e de freguesias o
que significa a conquista de
mais presidências aos dois ní
veis Fasquia alta para um
partido que está noGoverno
Econtrastante comameta do

PS assumida porAntónio Jo
sé Seguro que apenas consis
te em alcançar mais votos

PERCURSO
ATÉ 2015

PassosCoelhoencerra

ConvençãoAutárquica
A Convenção Autárquica do
PSD que tem lugar na ma
nhã de sábado em Gaia
será encerrada por Passos
Coelho Entre os 13 partici
pantes contam se quatro
candidatos a câmaras
além de Seara e de Mene
zes Abreu Amorim Gaia e
Paula Cardoso Águeda O
ministro Miguel Poiares
Maduro falará sobre ins
trumentos financeiros para
um novo poder local

PSestáa tentar assustar
para retirarbenefícios
Marco António Costa refuta

a acusação do PS de que o
Governo prepara novas
medidas de austeridade a
aplicar após as autárquicas
Não existe nenhum tipo de
medida na manga garan
tiu no encontro com os jor
nalistas ontem realizado na
sede do PSD O PS estáa
tentar assustar os portu
gueses e retirar benefícios
eleitorais do medo que in
cute afirmou o porta voz

Projetoeuropeu debatido
emencontros regionais
Com as europeias de 2014
no horizonte para as
quais terá de acertar com o
CDS um programa eleitoral
de coligação o PSD vai
preparar encontros regio
nais destinados a debater o
projeto europeu tendo em
conta o novo quadro de

apoio comunitário 20142020 Porque salienta
Marco António Costa é um
instrumento crucial para o
crescimento económico

Portugalno rumocerto
para lançaras legislativas
O ciclo de conferências
Portugal no rumo certo
que arranca no Verão de
2014 mas começa a ser
preparado em janeiro é
delineado como plataforma
política para as legislativas
do ano seguinte Trata se
de fazer o balanço da go
vernação com o congresso
do partido pelo meio as
sente numa estratégia de
mobilização das socieda
des civis regionais
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