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PRIMEIRA LINHA A DOIS DIAS DAS ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS

Autárquicas
empurram Passos
para olho do furacão
PS quer ir às urnas "prestar contas" pelos resultados no Governo
e parceiros tentam transformar geringonça em trunfo nas autárquicas.
Domingo poderá ser uma noite quente para o PSD que arrisca-se a sair
derrotado nestas eleições, apesar de liderar oposição.

MARTA MOITINHO OLIVEIRA

martaoliveira@negocios.pt

Vinte
horas de dia 1 de

Outubro. As primei-
ras sondagens que as

televisões mostra-
rem na noite de do-

mingo serão acompanhadas de per-
to nas sedes de campanha.

Mas é no PSD onde os resultados

serão seguidos com mais nervosismo.

António Costa mantém o Governo
ainda em alta, a economia cresce e as

finançaspúblicas estão emordem. Es-
tas eleições autárquicas dificilmente
resultarão num cartão vermelho para
o Executivo. Já no quartel-general la-

ranjaopanoramaéoutTOopartidoaté

pode conseguir melhorar o resultado

face às últimas eleições locais, mas a

expectativa de apresentar resultados

decepcionantes nos grandes centros

urbanos ameaça desencadear uma
corrida à liderança do partido.

Apesar de as eleições serem lo-
cais "é quase inevitável que na noi-

te eleitoral se dê uma contaminação
nacional nos debates que ocorre-
rem nas televisões", comenta o po-
litólogo António Costa Pinto, admi-

tindo, porém, que Lisboa e Porto

possam ser excepções.
E para o professor do Instituto de

Ciências Sociais (ICS) será Passos

Coelho a ficar "debaixo dos holofo-
tes". O politólogo explica porquê: a

escolha de candidatos do partido para
algumas câmaras não foi consensual

dentro do partido - Lisboa é disso

exemplo. Além disso, o presidente so-

cial-democrata tem tido "grande di-

ficuldade, enquanto líder da oposição,
emterum discurso perante indicado-

res mais favoráveis para o Governo".

As sondagens que têm sido pu-
blicadas reforçam os receios em tor-
no dos resultados que o PSD pode
obter nesta noite eleitoral. Em Lis-

boapode ficar em terceiro (comalí-
der do CDS Assunção Cristas a pas-
sar à frente da social-democrata Te-

resa Leal Coelho e arriscar um re-
sultado histórico) e no Porto o re-
sultado pode ser humilhante.

A expectativa criada em torno
de um mau resultado para o PSD,

que está à frente de 106 autarquias
(86 sozinho e 20 em coligação) já
parece interiorizada pelo partido.

"Não é irrelevante" ficar em segun-
do ou terceiro lugar em Lisboa, ad-

mitiu quinta-feira Passos Coelho
em entrevista ao PSD. Porém, no

mesmo dia, o líder da oposição
manteve a pressão, num dos bas-
tiões laranja. "Os resultados fazem-

se nas eleições", disse em Cascais,
onde a coligação PSD/CDS tenta

segurar a maioria absoluta.

Com Passos Coelho na corda

bamba, surgiram notícias esta sema-

na a dar conta que Rui Rio avança
em "qualquer circunstância" para a

corrida à liderança do PSD. Passos

ignorou o assunto, mas acelerou o

calendário no partido - dois dias de-

pois das autárquicas, o partido reú-
ne o Conselho Nacional. 0 ex-autar-
ca do Porto disse ao DN nada ter a

ver com a publicação das notícias

que o dão como certo na corrida,
mas não deixou de salientar que o

PSD passapor "sérias dificuldades".

0 trunfo da geringonça
nas autárquicas

Na hora de escolher o presidente

decâmara,háeleitoresqueoptampor
avaliar o Governo. Em 2013, o eleito-

rado penalizou o então primeiro-mi-
nistro Passos Coelho, mas desta vez
é diferente. Esta é a primeira vez que
há eleições depois da formação da ge-



ringonça e isso pode valer votos. "O

PS está a prestar contas nestas elei-

ções", afirmou a número dois socia-

lista. Ana Catarina Mendes foi direc-

ta ao ponto: "Onde a direita falhou,
nós prometemos e cumprimos".

Também o Bloco de Esquerda
e o PCP tentam que a geringonça
jogue a seu favor. João Ferreira, o

candidato comunista à maior autar-

quia, disse que é preciso "tirar a

maioria absoluta ao Medina". Além
de tentar tirar poder aos socialistas,

o PCP, que conseguiu 34 câmaras

nas últimas autárquicas, tenta segu-
rar as que roubou ao PS.

O Bloco de Esquerda, com pou-
ca influência no poder local, luta por
aumentar o número de vereadores,
nomeadamente em centros urba-
nos como Lisboa, Porto, Almada e

Braga. Mas não esquece que tam-
bém nas autárquicas o adversário
está à direita. " [Queremos] impor a

maior derrota de sempre à direita",
disse durante a campanha. ¦u
Claro que não
é irrelevante [se
Assunção Cristas
ficar à frente de
Teresa Leal Coelho].

PEDRO PASSOS COELHO
Líder do PSD

Não posso
concordar que em
cima de eleições,
e com o PSD em
sérias dificuldades,
haja quem esteja
preocupado
em instigar
a publicação
de notícias sobre
questões internas
do partido.
RUI RIO
Ex- autarca do Porto

É um grande
orgulho o PS

apresentar-se
a estas eleições
(...) com contas
a prestar.
ANA CATARINA MENDES

Secretária-geral adjunta do PStt
PS, CDU e CDS
sexta no Chiado
Descidas no Chiado, em Lis-

boa, arruadas em Santa Cata-

rina, no Porto, e comícios de
encerramento. No último dia
de campanha para as eleições
autárquicas de domingo, os

partidos queimam os últimos
cartuchos para conseguir mais
votos nas urnas. O contacto
com o eleitorado faz-se na
maior parte dos casos em
grandes centros urbanos. An-
tónio Costa almoça em Lisboa

com Fernando Medina, desce

o Chiado entre as 15:30 e as
16:30 e participa no comício
de encerramento no Porto ao
lado de Manuel Pizarro. O

Chiado fica então livre para As-

sunção Cristas. A líder centris-
ta e candidata a Lisboa faz
também a famosa descida do

Chiado a partir das 18:45, ape-
nas 45 minutos depois do PCP

por lá passar. O PSD prefere fe-
char a campanha em Felguei-
ras, distrito do Porto, e o Blo-

co de Esquerda depois de uma
arruada na rua de Santa Cata-
rina faz o comício de encerra-
mento de campanha na Alfân-

dega do Porto, com Catarina
Martins ao lado de João Teixei-

ra Lopes. O líder do PCP ficará

pelos distritos de Lisboa e Se-

túbal, com o último comício
marcado para Loures. MMO



É a primeira vez que há um acto

eleitoral desde que António Costa

tomou posse como chefe do Governo.

Passos Coelha terá os holofotes em

cima de si. As sondagens apontam para

um mau resultado.

O líder comunista, Jerónimo de Sousa,

quer manter as 34 câmaras e ter mais

peso em Lisboa.

A líder do cds e candidata a Lisboa

pode ser uma das grandes surpresas se

conseguir o segundo lugar em Lisboa.

O Bloco de Esquerda, liderado por

Catarina Martins, tenta ganhar peso

no poder local.

RESULTADOS

Como reconhecer um vencedor e um derrotado no domingo

OBJECTIVO ASSUMIDO
Ser outra vez o partido com o maior

número de presidências de câmara.

0 QUE E UMA VITORIA
Manter o resultado obtido em 2013,

quando conseguiu ficar com 150 pre-
sidências de câmara.
O QUE E UMA DERROTA

Reduzir o número de câmaras que lide-

ra e perder nos grandes centros popu-

lacionais, nomeadamente no Porto,
onde o PS se viu forçado a apresentar

o candidato Manuel Pizarro, depois de

Moreira ter prescindido do apoio dos

socialistas. Perder a maioria absoluta

em Lisboa também deixará um gosto

amargo. Tirar câmaras aos comunistas

pode gerar tensões na geringonça.

OBJECTIVO ASSUMIDO
Ter mais câmaras e mais mandatos.
O QUE E UMA VITORIA
Aumentar o número de câmaras face

a 2013 e conseguir ficar em segundo

lugar nos grandes centros urbanos

como, por exemplo, em Lisboa.

O QUE E UMA DERROTA
Perder nos grandes centros urbanos,

mesmo que consiga mais câmaras. Se

isso acontecer o eleitorado do partido

pode passar a ser mais rural e menos

urbano. Se o choque for muito grande
- se houver uma derrota e for entendi-

da como significativa - Passos Coelho

pode ter de atravessar um período con-

turbado internamente, com os rivais a

desafiarem-no abertamente.

OBJECTIVO ASSUMIDO
Ter mais votos para ter uma voz mais

activa junto do Governo e do PS.

O QUE E UMA VITORIA
Segurar o resultado de 2013 já deve-

rá ser visto como uma grande vitória.

Na altura, os comunistas "roubaram"



ao PS autarquias como Beja e Évora.

O QUE É UMA DERROTA

Perder para o PS câmaras que foram

conquistadas em 2013. Alguns analis-

tas consideram que se isso acontecer

as relações entre os parceiros de co-

ligação no Parlamento podem passar

por um período mais tenso.

OBJECTIVO ASSUMIDO
Ter mais mandatos, vereadores e de-

putados municipais. O CDS admite

poder até conseguir mais câmaras.

O QUE É UMA VITÓRIA

Manter o resultado de 2013, quando

o CDS conquistou cinco autárquicas.
Além disso, se Cristas ficar em segun-
do em Lisboa - à frente do PSD ¦ e ul-

trapassar a votação do antigo líder do

partido na capital (7% em 2001), o

CDS sai vencedor.

O QUE E UMA DERROTA

Perder câmaras e ficar atrás do PSD

em Lisboa será uma derrota. Alguns
analistas têm defendido que o resulta-

do destas eleições será relevante para
a afirmação de Cristas como líder.

OBJECTIVO ASSUMIDO
Ter mais votos e mais eleitos.

O QUE É UMA VITÓRIA

Reforçar a presença em concelhos em

que o Bloco tem vereador e eleger
onde não tem. As apostas mais fortes

do partido são nas grandes cidades:

Lisboa, Porto, Almada e Braga. Além

disso, o partido também ambiciona

ganhar câmaras como Salvaterra de

Magos e Torres Novas.

O QUE É UMA DERROTA

Não conseguir aumentar a presença
em autarquias onde o PCP domina,
como por exemplo em Almada, onde

têm maioria absoluta. Não conseguir

um mandato em Lisboa também se-

ria um mau resultado.


