
Trás os Montes É na capital do distrito que
reside a principal incógnita Manuel Martins
PSD presidente há 20 anos deixa o poder
local atingido pela lei da limitação deman
datos A câmara sempre foi social democra
ta e Rui Santos deputado tenta pela se
gundavez conquistá la para o seu partido o
PS Mesão Frio é outra incógnita Em2009 o
PS ganhou por apenas nove votos à candida
tura social democrata

Afastamento de

dinossauro socialdemocrata faz o PS
sonhar comvitória

JOSÉ ANTÓNIO CARDOSO

Desde as primeiras eleições autárquicas em
1976que aCâmaradeVilaRealélideradapelo
PSD Nesteperíodo apresidência foi assegu
radaapenaspordoishomens ArmandoMo
reira durante 17 anos eManuelMartins ao
longo de duasdécadas No próximo dia 29 os
cercade 50mil eleitores do concelho trans
montano vão decidir se o domínio do PSD

continuaou se apresidência mudade cor A
segunda forçatemsido sempre oPS

Face aoaumento populacional o próximo
executivomunicipal vai ser composto por
novevereadores o queconfereumaoutraex
pectativa às eleições A relação de eleitos no
executivopoderápassar dos atuais 4 3 com
vantagem para o PSD para um empate a
quatro eleitos entre assuasmaioresforças Ou
então o novo eleito calhará à CDU ou ao BE

ou ao CDS o que poderá dar a um destes
partidos umpapelpreponderante nas deci
sõesdo futuro executivo

Adesignaçãodo candidato do PSD foi tu
multuosa ManuelMartins líder da conce
lhia apresentou como candidato o atual
vice presidenteda autarquia DomingosMa
deiraPinto Masnodiaseguinteo nomeapre
sentado à distrital do PSD foi o deAntónio

Carvalho professore antigo sindicalistaque
viria a seraprovado Fala se emgolpepalacia
no emrelação ao atual presidente queduran
te vinte anos ninguém conseguiu vencer
dentroou fora do partido
Apesar de agastado com a decisão tem

comparecido nos atos da campanha afir
mando que primeiro está o partido e depois
as pessoas O novo candidato leva do atual
executivo camarário apenas umvereador
MiguelEsteves quarto na sualista

O atual deputado Rui Santos o candidato
peloPS éasegundavezquetenta conquistar
omunicípio depoisdêem2009 terenfrenta
doManuelMartins HomemligadoàUniver
sidade de Trás os Montes e Alto Douro

UTAD eatual presidente daDistrital do PS
elaborouasua lista semgrandes sobressaltos
eem paz comojánão severificavahávários

anos no partido Umdos trunfos na sualista
JoséMariaMagalhães ligadohá longos anos
ao ensino e sobretudo ao desporto tendo sido
o descobridordeumtalento chamado Simão
Sabrosa

Jorge Pinho jovem informático apresen
ta se peloCDS PP partido que sob o seu co
mando ressurgiu das cinzas no concelho
Com o mesmo objetivo parte a CDU que
apresenta como cabeçade listaaprofessora
JúliaViolante A coligação fora do executivo
temdesde sempre representaçãonaAssem
bleiaMunicipal e omesmo acontece com o
BE queapresenta como candidato umpro
fessor daUTAD RuiCortes

Aautarquia deAlijo temsido alter
nadamentedominadapelo PSou
pelo PSD Noentanto nas próxi
mas eleições haveráumanova for
ça política alistadeindependen
tes MovimentoMais lideradapor
MiguelRodrigues atualvereador
eleito pelo PSD que une forças ao
vice presidente do executivo Adé
rito Figueira para tentar contrariar
as pretensões deManuelGouveia
candidato doPS edeCarlosMaga
lhães doPSD OcomunistaPedro
Perrye CarolinaAméliadoCDS
vão tentar intrometer se nestaluta

Em2009 oPSDelegeupara um
novomandatoFernandoCampos
e fezopleno conquistandoos cin
colugares navereação da câmara
Agora devido àlimitação deman
datos seráo atualvice presidente
FernandoQueiroga aliderar alista
socialdemocrata ACDU asegun
daforçapolíticamaisvotadano
concelho vai tentarnovamente
eleger umelemento para assem
bleiamunicipal Opartido socialis
tavai candidatararepetenteAna
LuísaMonteiro paratentargaran
tir algummandato

Acandidaturaindependenteveio
baralharas contas aoPSDePS An

tónio Cabeleira atualvice presi
dente deJoãoBatista foiescolhido
pela concelhiadePSDparaliderar
alistasocial democrata Noentan
to aescolhanãofoi pacífica dado
que pouco tempodepois surgiu a
candidatura independentedeJoão
Neves militante desde sempredo
PSDepresidente damaiorfregue
sia deChaves SantaMariaMaior
ConcorremaindaPaulaBarros

pelo PS ManuelCunhapelaCDU
eAntónioRibeiro peloCDS
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MarcoTeixeiradaSilva doPSDvai
tentar reavera liderança depois de
em2009 terperdido apresidência
da câmarado concelhomais pe
queno do distrito deVilaReal para
Alberto Pereira doPS que o derro
tou apenaspornove votos As pre
visões apontam paraque avotação
seja renhida na câmara do conce
lho que regista umadasmais altas
taxas de desempregodo País 27
doshabitantes não têm trabalho A
faltade emprego atinge sobretudo
apopulaçãojovemedemeia ida
de sobretudomulheres

Durante anos obraço direito do
presidenteFernando Rodrigues
OrlandoAlvesvê agorachegada a
suaoportunidade alcançara presi
dênciaemMontalegre dada aim
possibilidadepor limitedemanda
tosdo actual presidente Paraten
tar impedir avitória socialista PSD
eCDS concorrememcoligação o
quenão deverá impedir a vitória do
pai dafeira do fumeiro do Barro
so se tivermos emconta os núme
ros de 2009 onde oPS conquistou
60 dos votos e a coligação apenas
umpoucomais de34

Tudoapontaparaqueo candidato
doPSDeatualpresidenteda câma
ra NunoGonçalves venhaacum
priro seu terceiromandato àfrente
daautarquia reguense
Em2009os sociais democratas so
maram cerca de 66 dosvotos
contra25 doPS que apresenta
umfuncionáriomunicipal De en
tãopara cá o executivo efetuoudi
versas obras hámuito reclamadas

pelosmunícipes como a reabilita
ção daponte deferro encerradahá
mais de 40 anos e arequalificação
dazonaribeirinhado rioDouro

Èumdos concelhos ondenão se
esperamsurpresas pois o atual pre
sidente JoséMarquesnãodeverá
terdificuldadesemrenovarparao
mandatoparao PS Se em2005
venceuumacoligaçãoPSD CDS
commausde 60 dos votos agora
queos centristas não concorrem
deixando oPSDentregue a si pró
prio poderá tera tarefa aindamais
facilitada Para contrariar tudo isto

o PSDapresentacomocandidato o
bancárioAntónioAraújo Osprin
cipaisempregadores são a câmara
e aSantaCasadaMisericórdia

AmilcarCastroAlmeida desde
2005 braçodireito do atual presi
denteFranciscoTavares lidera a
lista doPSD aqual terá comoprin
cipal opositoro socialistaAfonso
Videira Notarno entantoque em
2005adiferençaentreosdoisparti
dos foi de40 ACDU apresentara
comocabeçade lista à câmaraval
pacense o universitário Fernando
Teixeira que aos dezoito anosfaz a
sua estreianas lides políticas A
CDUconcorre comumjovem de
19 anos FernandoTeixeira estu
dante de Direito emCoimbra

Depois de em2009 terperdidoa
câmarapara o PS oPSD tenta rea
ver apresidência agora emcoliga
ção comoCDS PP OPSvai tentar
areeleiçãodeHumbertoSequeira
numconcelho que tradicional

mentevota nospartidos do centrodireita Espera se contudoque o
ato eleitoral decorra damelhorfor

ma ao invés do que aconteceuem
2009ondenafreguesiade Ermelo o
candidatodoPSàjuntalocaldoPS
matou atiroumelementodamesa
devotoafetoaoPSD emaridoda
candidata domesmopartido

Tudoapontaparaque as eleições
emMurçasejammuitodisputadas
entre os principais partidos que a
elas concorrem PSePSD OPSD
quer aproveitaro fimdo ciclo do
presidente socialistaJoãoTeixeira
quenão sepoderecandidatardevi
do àlei dalimitaçãodemandatos
Para sucederao atualpresidenteda
Câmara oPS escolheu o vice pre
sidenteJoséMariaCosta que
acompanhouJoãoTeixeira nos 12
anos OCDSsubstituiu o polémico
padrequeliderou a lista em2005
e2009porumempresário

Este concelhodo altoTâmegafoi
arrebatado em2005 aoPSporuma
coligaçãoPSD CDS lideradapor
AgostinhoPinto agora atingido
pelo limitedemandatos e que
agorase desfez No dia 29 PSDePS
vão lutarentre si pela presidência
dacâmara sendo certo quedesta
vez os sociais democratas verão a

suatarefadificultada pois nãopo
derãocontar comosvotos do anti

go parceiro de coligação Curiosa é
aparticipação do Partido daTerra
naseleições num concelhoque
éumdosmaispobres doPaís

Autarcaeleito peloPSemSanta
MartadePenaguiãodurante três
décadas primeiro comovereador
eposteriormente comopresiden
te Francisco Ribeiro não sepoderá
candidatar Evê sena contingên
cia de ser expulso do partido a que
semprepertenceu tudoporque a
concelhia local quevotou a sua ex
clusão o acusadedeslealdadepara
como atual candidato LuísMa
chado Aguerra internanoPSpo
derádaralgumashipóteses aLuís
Bastos o candidato apresidente
escolhidopelo PSD

FoiDomingosDias o autarcaque
vê chegar ao fimo seuterceiro
mandato quemconquistouaoPS
acâmara primeiro coligado como
CDSeposteriormente apenasem
listasdo PSD Adúvidaestáse o seu
actualvereadorAlbertoMachado
quelhe sucedenoprimeiro lugar
da lista poderáviramantera câ
mara nopartido José CarlosRen
deiro quelideraalistadoPS será o
seu opositormaisdiretoAsem
presas ligadas à extração etransfor
mação de granito garantemcente
nasdepostos detrabalho
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