
Sódezcandidatos
aBelémentregaram
assinaturasnoTC
Dez candidatos estreantes
chegaram ao TC Quantos
ficarão na corrida
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Dezcandidatos
estreanteschegaram
aoConstitucional
Pelo menos 12 candidatos a Belém já ficaram de fora É a
primeira vez que duasmulheres chegam à campanha eleitoral
para a Presidência da República depois de Lourdes Pintasilgo
Corrida é por agora mais concorrida do que a de 2011

MariaLopes
Aspresidenciaisdo próximo

dia24de Janeiro afiguram
se para já mais concorri
das do que as de 2011 até
ao Tribunal Constitucional
TC chegaramdez candida

turas com a curiosidadede todosos
nomes serem estreantes numa cor
ridaao PaláciodeBelém Etambém
porhaver apenasumcandidato com
oapoioclaro dadireita aopassoque
à esquerda se multiplicame especi
ficamente naárea socialista voltam
a aparecer doisnomes significativos
que ameaçam dividir o eleitorado
rosa como aconteceu em 2005 com
Manuel Alegre e Mário Soares Pelo
caminho ficouagoraoutradezenade
protocandidatos sobasmaisdiversas
justificações
OpresidentedoTC Joaquim Sousa

Ribeiro faránapróxima segunda fei

ra à tarde osorteiodaordememque
os candidatos aparecem no boletim
de voto antesmesmo de terminado
o processodeanálise sobrea regula
ridade das candidaturas E hámuito
porconferir seadocumentação dos
candidatos e mandatários está cor
recta se os orçamentos estão con
formes se os milhares de folhas de
proposituras eassinaturas cumprem
osrequisitos OTC tematédia 11 para
concluir o processo de aceitação de
candidaturas o que pode parecer
estranho tendo emcontaqueacam
panha eleitoral começa no dia 10
Ninguémdeixoupara oúltimo dia

doprazo vésperadeNatal a entrega
do processo e o corrupio foi gran
denosdoisdias anteriores comtrês
candidatos em cada dia Formaliza
ramasuacandidaturaAntónio Sam
paio da Nóvoa Cândido Ferreira
Edgar Silva Henrique Neto Jorge
Sequeira Marcelo Rebelo de Sou
sa Maria de Belém Roseira c
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Marisa Matias Paulo Morais e Vito
rino Silva Tino deRans
Se estesdez candidatos consegui

ram pelo menos chegar ao Palácio
Ratton mais ainda ficaram pelo ca
minho naquelas que já são conheci
dascomo as presidenciaismaismo
vimentadas de sempre pelo menos
na fase de pré campanha Mas há
pelomenos jáumanota inédita se
rá a primeira vez que duas mulhe
res chegarão à campanha eleitoral
para a Presidência daRepública e
antes deMaria de Belém e deMari
saMatias apenasMaria de Lourdes
Pintasilgo aúnicaprimeira ministra
de Portugal fora a única mulher a
candidatar seaumacorridaaBelém
em1986
Houve pelo menos mais 12 pes

soas que se anunciaram como can
didatos presidenciais mas que não
chegarama formalizar junto do TC
A desistência mais sonante foi a da
professora açorianaGraçaCastanho
que disse ter perdido as folhas de
3000 assinaturas que voaram com

o vento durante um forte temporal
na ilha de SãoMiguel O advogado
de Coimbra Castanheira Barros
militante do PSD que anunciara a
candidatura há quasedois anos de
sistiu alegando motivos profissio
nais e deu o seu apoio aMarcelo O
antigo líder do PSD e comentador
políticoacaboupor receber também
o apoio dos centristas Paulo Frei
tas doAmaral alegou que não fazia
sentido dois candidatos da mesma
área ideológica eOrlandoCruz por
motivos de saúde
Por não conseguirem reunir omí

nimo exigível de 7500 assinaturas
para a formalização da candidatu
ra desistiram também da corrida
presidencial a historiadora e escri
toraManuela Gonzaga apoiadapelo
PAN Pessoas Animais Natureza o
músicoManuel JoãoVieira oescritor

e militante do PCTP MRPP António
Pedro Ribeiro o fundador e antigo
presidente do PAN Paulo Borges o
funcionário bancário da Covilhã Jo
sé Pedro Simões o advogadoSérgio
Gave Fraga o ex militar da Força
AéreaAntónio Silva que apoia Pau
lo Morais e Manuel Almeida um
antigo candidato do PTP à Câmara
de Gaia
Comodossier de campanhaentre

gue até quinta feiratinha que ser re
metido tambémoorçamento queo
TCtornarápúblicoquandoanunciar
os candidatos aceites O limitemáxi
mo de despesas na primeira volta é
de 3 408milhões deeuros ao passo
que paraumaeventual segundavolta
o valor desce para 852 mil euros E
a subvenção que haverá para distri
buir é também de 3 408milhões de
euros 20 para todososcandidatos
que tenhammaisde5 dosvotos e o
restanteparadistribuir naproporção
dos resultados eleitorais obtidos

Debates noAnoNovo
Os três novos nomes de última hora
JorgeSequeira Cândido Ferreirae

TinodeRans deixaramemsuspen
se as televisões que jáarrumaram o
calendário dos debates há uma se
manaequeaté tinham acertado nos
candidatos que escolheram entre a
longa lista dosquehaviamanunciado
intençãodeentrar nacorrida Agora
poderão terque fazer ajustesquando
oTCanunciaros candidatos efectiva
menteaceites acrescentando a lista
dosduelos e amesado debate final
previsto para dia 19 de Janeiro ape
nas cinco dias antes das eleições
O inédito porém é queosdebates

vão começar no dia de Ano Novo
Sampaio da Nóvoa defronta Mari
sa Matias na RTP1 Maria de Belém
encontra se com Paulo Morais na
SIC Notícias e Henrique Neto de
bate com Edgar Silva na TVI24 Os
duelos vão estender se à razão de
três por dia até 6 de Janeiro sendo
a RTPaúnicaestação a transmiti los
todos em sinal aberto as privadas
optaram por usar os seus canais de
informação apenas disponíveisnas
plataformas pagas para os debates
entre candidatos que consideram à
partida mais fracos
Os duelos entre os nomes que

têm aparecido mais bem colocados
nas sondagens foramdeixados para
o fim um por dia Marcelo debate
comNóvoa a 7 de Janeiro na SIC e
enfrenta Maria de Belém no dia se
guinte na RTP1 a ex presidente do
PS e Sampaio da Nóvoa candidato
tambémdaárea socialista encerram
osdebates a 9 de Janeiro na TVI

Osdezcandidatosquerestamnacorrida

PauloMoraisAntigo braço
direito de Rui Rio na Câmara
doPorto e vice presidente
da associaçãoTransparência
e Integridade entregouo
processo a 1 de Dezembrocom
8000 assinaturas escolhendo a
data por ser o dia da restauração
da independência omesmo
princípiocomque pretende aos
52anos acabar coma política
espectáculo e a dependência
face aos interesses económicos

EdgarSilvaO ex padre
madeirense de 53 anos e
deputado na assembleia
regionalpela CDU apoiado
pelo PCP que tembaseado o
seu discurso na sua formação
humanista e na defesa de uma
maior justiça social fez questão
de levar ao TComáximode
15mil assinaturas no dia 7 de
Dezembro

HenriqueNeto O empresário
de 79 anos emilitante socialista
formalizou a sua candidatura
a 11 de Dezembro com7950
assinaturas Tembaseadoo
seu discurso de candidato nas
questõesda economia devido
à sua experiência nomundo
empresarial onde se destacou
na indústria dos moldes

MarisaMatias A eurodeputada
de 39 anos natural da zona
de Coimbra e formada em
Sociologia é eurodeputada pelo
Bloco deEsquerda desde 2009
e vice presidente doPartido da
EsquerdaEuropeia Entregou a
candidatura no TC nodia 17 com
12mil propostas

MariadeBelémEx presidente do
PS e antiga ministra da Saúde e
da Igualdade decidiu concorrer
a Belém aos 66 anos depois do
anúncio de Sampaio daNóvoa e
temo apoio de históricoscomo
ManuelAlegre Almeida Santos
JorgeCoelho eVera Jardim Levou
9200 assinaturas no dia 22

AntónioSampaiodaNóvoa
Minhoto de 61 anos antigo
reitor da Universidade de Lisboa
aproximou se do PS há dois
anos Tem contadocomoapoio
de Eanes Soares e Sampaio de
diversos ministros e dirigentes
doPS e é apoiado peloLivre
TempodeAvançar Entregou 13
mil assinaturas no dia 22

JorgeSequeira Psicólogo
bracarense professor speaker
motivacional e comentador
político noPortoCanal entregou
no dia 22 no TCoseu processo

de candidatura com 9100
assinaturas

VitorinoSilva Conhecido como
Tino deRans aos 44 anos é
calceteiro de profissão e foi
presidente da junta de freguesia
com omesmonome no concelho
de Penafiel Levou caixas e uma
cesta de vindimapara entregar
8118 assinaturas no dia 23

CândidoFerreiraMédico de 66
anos de Cantanhede e antigo
presidente daFederação de Leiria
do PS entregou 8300 assinaturas
de proponentes no dia 23

MarceloRebelodeSousaAinda
nãoera candidato oficial e já
oprofessor universitárioe ex
presidente do PSD de 67anos
ficava na frente nas sondagens É
o alvo a abater pela esquerda que
pelomenos o quer empurrar para
a segunda volta Entregou 15 mil
assinaturas no dia 23 M L
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