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Entre exigências deajuste
de contas e apelos ao cerrar
de fileiras o PSD procura
virar a página Objetivo
evitar que os socialistas ga
nhembalanço para as elei
ções europeias Mas o de
saire das autárquicas pesa

Opior resultado desempreemelei ções locais terá do
minado a reunião

de ontemà noite doConselho

Nacional CN do PSD órgão
máximodopartidoentre con
gressos que ainda decorria à
hora de fecho desta edição do
JN Passos Coelho terá no dis
curso de abertura assumido a
dimensão do desastre eleito

ral a exemplo do que fez na
noite de domingo
Para não perder tempo o

PSD revelou ainda antes da

reunião que o CNvolta a reu
nir em dezembro a fim de
marcar diretas de eleição do
presidente para janeiro es
tando o próximo congresso
aprazado para fevereiro
Passos deverá voltar a can

didatar se à liderança e por
ora não tem opositor conhe
cido A estratégia para as eu
ropeias de 25 de maio de
2014 essa já estava definida
Apesar da incomodidade que
entre os social democratas
causou o triunfalismo de Pau
lo Portas na noite de domin
go em particular a reclama
ção de louros pela vitória de
RuiMoreira que desalojou o
PSD da Câmara do Porto

mantém se a intenção de
apresentar listas conjuntas
com o CDS anunciada
aquando da crise política
para dar prova do entendi
mentoentre os dois parceiros
governamentais
Na ressaca do sufrágio logo

surgiramvozes a pedir a cabe
ça de militantes que alinha
ram por listas independentes
ou apoiaram adversárias ler
texto embaixo
Ribau Esteves antigo secre

tário geral do PSD sob a lide
rança de Luís FilipeMenezes
pôs o dedo na ferida Tive
mosdestacadíssimosmilitan

tes do PSD a fazerem campa
nha para que o PSD perdesse
a segunda maior câmara do
país o Porto Isso é uma feri
da grave É um ato político
grave que tem que ser gerido
e tratado disse o à TSF o au
tarca eleito no domingo pre
sidente da Câmara de Aveiro

O porta voz do partido não
excluiu a aplicação de san
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ções limitou se aconstatar
que sendo o partidotoleran
te tem estatutos em vigor
Em declarações aos jornalis
tas quando decorria oCN
MarcoAntónio Costa preferiu
insistir na focalizaçãono
país que tem de concluir
com êxito até meados de
2014 oprogramade assistên
cia financeira externa O diri

gente assegurou que o PSD
está determinadíssimo em

reconquistar eleitores que
nestas eleiçõesviraramas cos
tas ao partido
Foi assim dado o mote os

social democratas querem
isolar o Governodo dano elei

torale seguiremfrente Apos
tado em travar à nascença o
ímpeto do PS adquirido com
avitória dopassadodomingo
o PSD estugao passo rumo às
eleições europeias Dai a rea
lização deum conjunto de de
bates sobre temas como o
emprego ou a estabilidade do
euro

AGUIAR
SUGERE
REFLEXÃO

José PedroAguiarBranco
ministro da Defesa e cabeça
de lista da candidatura de
Menezes àAssembleiaMu

nicipal do Porto afirmou
ontem que os partidos de
vem fazer uma leitura dos

resultados autárquicos na
cidade mas salientou que
não há democracia sem

partidos Os partidos polí
ticos são os primeiros res
ponsáveis pela qualidade da
democracia para que ela
seja atrativa para a socieda
de em geral e para as pes
soas é preciso trabalhar
pelo reforço da qualidade
dospartidos e é isso que
cada um deve fazer disse
lembrando que todos bai
xaramdevotação
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