
Asombra deDaniel
Campelomarca as
eleiçõesna cidade
antitouradas

VianadoCastelo Das dez autarquias mais de
metade serão renovadas devido à Lei da Limitação
dosMandatos mas entre os seis autarcas que não
podem concorrer quatro do PS e dois do PSD
três vão apresentar se avotos liderando listas
às assembleias municipais casos deArcos de
Valdevez Caminha eVila Nova de Cerveira Este
último caso representa a tentativa dos socialistas
de segurar uma câmara que será previsivelmente
amais disputada do distrito

PAULO JULIÃO

Quando os eleitores forem às urnas a 29 de
setembro umnomevai estar presente mes
mosemconstarnosboletins devoto Daniel

Campeio O ex secretário deEstadodasFlo
restas e antigo autarca de Ponte de Lima
pelo CDS PP foi desejado poruma corrente
do PSD local para ser candidato em coliga
ção à câmara Apósmeses de discussão in
terna prevaleceu o nome do presidente da
distrital laranja EduardoTeixeira que ainda
ouviuo presidente daconcelhia antes de se
demitir contra esta escolha afirmarqueera
Campeio que estava em melhor posição
para roubar a câmara ao PS ao fim devinte
anos Alheio a tudo seguiu JoséMariaCosta
que em2009 sucedeua 16 anosde poder de
outro socialista DefensorMoura e que ten
ta aprimeira reeleição

Afaltade estacionamento gratuito na ci
dade face aosmais de3000 lugares empar
ques de estacionamento subterrâneos pa
gos é tema de discussão hámeses Nomea
damente comEduardo Teixeira a garantir
queexistemcondições para criar 2400novos
lugares de estacionamento gratuito à super
fície ao mesmo tempo quemais dedoismil
foram disponibilizados gratuitamente em
agostopela autarquia Neste caso tratou se
de uma campanha de apoio ao comércio
tradicional quecustou aos cofresmunicipais
2000 euros pordia em pagamentos aos con
cessionáriosprivados

Maisquente ainda é o tema dos Estaleiros
Navais deVianado Castelo cujo processode
subconcessão e liquidaçãodeverá alimentar
todaa campanha tendo desfecho previsto
apenas para outubro De um lado o PS acu
sa oGoverno de não defender os interesses

nacionais e regionais face aos 620postos de
trabalho enquanto o PSD tenta explicar ser
esta a única solução para a empresa Tam
bém críticodestaopção doGoverno é o pró
prio CDS local que ao falhar ahipótese Da
niel Campeio em coligação comoPSD deci
diu não reeditar a aliança de 2009 quevaleu
quatro vereadores à direita contra amaioria
de cinco do PS Ao cabeça de listaCarlosMei

ra cabe amissão de tentarmanter opartido
no executivo umdosquatro vereadores en
quanto para a ex eurodeputada comunista
DdaFigueiredo o objetivo é precisamente le
var de novo a CDU a essa representação
Para tal os comunistaspoderão aproveitar a
ausênciado BE que pela primeira vez não
concorre devido adesentendimentos entre

osórgãos locais e nacionais
E na primeira cidade antitouradas do

País nãopodia faltar a primeira candidatura
local autárquica do Partido pelosAnimais e

pela Natureza PAN enquanto o PCPTMRPPvoltaaconcorreràcâmara reclaman
doumprojeto patriótico paraosEstaleiros

Comvotações praticamente nos
70 Arcos deValdevez é omaior
bastião laranja doAlto Minho
Todavia FranciscoAraújo não se
apresentaráavotospara a câmara
pelaprimeiravez em20anos Ain
da assim concorre à assembleia
municipal a convite dopresidente
daconcelhialaranja JoãoEsteves
candidato àsua sucessão Como
PS reduzido aumvereador éavez
deFernando Cabodeiravoltara
apresentar se avotos tal comoo fez
em2005 enquanto CDS PPeCDU
aspiramaumlugarno executivo

ACâmaraMunicipal deCaminha
pertencia ao PS até2001 masJúlia
PaulaCosta quebrouessahegemo
nia Contudo asorial democrata
já não pode concorrer graças à
novaLei daLimitação dosManda
tos pelo que avançaFlamiano
Martins seu vice háváriosanos
Vai enfrentarMiguelAlves pelo PS
umex adjunto deAntónio Costa
ACDUavança comCelestino Ri
beiro enquanto oBEde Caminha
emrota de colisão comanacional
nãoapresentaqualquer lista edei
xa deter representação autárquica

Foram30anos e sucessivas esma

gadorasmaiorias maspara o so
cialistaRui Solheiro chegouodia
dasaídaManoelBatista atual
vice presidente dacâmara e antigo
pároco deMelgaço é o novo candi
dato do PS Manuel Fernandes
candidato doPSDe oúnicoverea

dordaoposição eHorácioLima
umreformado de 72 anosquecon
corre pelaCDU têmpela frente
uma tarefa difícil naquele que é o
concelhomais socialistado distri

to mas tambémomaispequeno
9000habitantes

EmMonção seráo fimde um longo
ciclo jáque o socialistaJoséEmílio
Moreira no cargo desde 1997 está
impossibilitadode concorrer
Como alternativa o PS apresenta
precisamente ohomemquehá 16
anos évice presidente Augusto
Domingues eenfrentará no PSD a
lista renovadora lideradaporAntó
nioBarbos OCDS PP como atual
deputado e líderdistrital AbelBap
tista a encabeçar a lista aposta forte
noconcelho e aCDUavança com
FilipeVintém que em 2009 se can
didatou emCerveira
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Paredes deCoura é há 20 anos si
nónimode festival demúsica

Tudo começouquandoo socialista
António Pereira Júniorentroupara
aliderançada câmara No terreno
VítorPauloPereira organizouo
e assimaconteceu até agora Ede
saídadacâmara atingido o limite
demandatos Júniorvê precisa
menteVítor Paulo seu adjuntona
câmara seragoracandidato En
frenta o repetenteDécioGuerreiro
pelo PSD aeducadora de infância
CelinaSousa pelaCDU e João
Carvalho peloCDS

Trata sedeum dos concelhosdo
distrito que assiste a listas indepen
dentes autárquicas É o caso do
aindavereador do PSD e ex presi
dente da concelhia AugustoMari
nho quenãoaceitou areformadas
freguesias Em terra tradicional
mente social democrata cabe a
Armindo Silva o último presidente
poralgunsmeses ser o candidato
do PSD Jáo executivo é liderado
porVassaloAbreu queemsetem
brotentagarantirumúltimoman
dato pelo PS enquantoAfonso
Graçoeiro tenta a eleição pelaCDU

Aatualgestão deVictorMendesna
CâmaradePonte deLimaé exaus
tivamente apontada como exem
plarpelo CDS PP nomeadamente
pelos mais de dezmilhões de euros
queguardano banco eusada
como o grande trunfo da sua re
candidatura Já FilipeViana ainda
vereadoreleito pelo PSD lidera
umalista independente enquanto
oPSD concorre comManuelBar
ros presidente daconcelhia laran
ja Pelo PS JorgeViana outro líder
local tenta garantir ummandato e
pelaCDU avançaJoão Gomes

Háquatro anos bastaram250vo
tos para oPSDconquistar a Câma
radeValença tendo JorgeMendes
aresponsabilidadede confirmar
ounão essavitória surpresa quan
do roubou a autarquia aoPS Já
ossocialistas tentamrecuperara
autarquia recorrendo paratal ao
médico e dirigentenacional do PS
DiogoCabrita apresentandoÁlva
ro Gomes quenestemandato foi
presidente da assembleiamunici
palpelo PSD comocandidato
rosa àquelemesmo órgão Já
AlípioSousa concorre pelaCDU

Éoconcelho eleitoralmentemais
confusodo distrito O PS hámais
deduas décadas àfrente da câma

ra apresentao candidato João
Araújo presidenteda concelhia
que derrotou em diretas Fernan
doNogueira ohomemqueduran
te 15 anosfoivice presidenteda
autarquia Este último queixou se
de irregularidades no processoe
avançoucomo independente Já
no PSD Manuel EstevesMarques
avançadepoisdeManuelBorlido
terdesistido emjulho Porfim a
CDUavançacomLeliWolfango
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