
OsegundoemqueSegurovenceu OlíderdoPS tinhaapenas
um discurso preparado o da
vitória em votos e também
em câmaras Acabou a noite
a comer um bife pelas 2h da
manhã no Foxtrot em Lisboa

MARIA HENRIQUE ESPADA

Jápassavadas2hdamanhãquando António José Seguro fez uma das últimas chamadas da noite de domingo
para Rui Pereira director de campa
nha em Sintra Tinham falado várias

vezes ao telefone ao longo da noi
te Àquela hora Seguro estava a
jantar um bife com membros da
sua direcção no Foxtrot um bar
em Lisboa situado não muito lon

ge da sede do PS no Largo do Rato
depois de fechada ou quase a noi
te eleitoral O número dois da lista em Sintra
não atendeu à primeira mas devolveu a cha
mada com a confirmação final da última câ
mara conquistadapelo PS Ganhámos Se
guro falou a seguir com Basílio Horta o can
didato socialista em clima de festa Sintra foi

a 150 ª câmara conquistada pelo partido no
domingo a que deu ao PS o recorde de câma
ras ganhas por um partido

António José Seguro chegou à sede do
PS no Largo do Rato no domingo por vol
ta das 16h Dirigiu se ao seu novo gabine
te onde está instalado há pouco tempo si

tuado no último andar do edifício É aí que
trabalha agora todo o pessoal de apoio ao se
cretário geral

Havia pouca gente na sede só os mais
próximos No gabinete tinha umprato com
fruta e foi só isso que foi comendo até às
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2h da manhã Chamou alguns colaborado
res e passou as três ideias que queria incluí
das na redacção do discurso para fazer só
daí a algumas horas primeiro os agradeci
mentos depois o vencemos e não ape
nas em votos mas na Associação Nacional
de Municípios ANMP e finalmente a
nova relação de confiança entre o PS e os
portugueses Aconquista daANMP estava
no discurso encomendado por Seguro a
meio da tarde mas nunca tinha estado no
seu discurso de campanha De acordo com
um elemento próximo do secretário geral
este esteve sempre convencido de que o PS
venceria sem dificuldades a direcção da
ANMP A fasquia oficial foi colocada mais
abaixo bastava umamaioria de votos por
ser a tradição do partido e para não insuflar
as expectativas

Seguro é conhecido por ser prudente No
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partido o líder ouviu aliás críticas discretas
internas por ser pouco ambicioso nos ob
jectivos mas ignorou as

À SÁBADO não se alonga em explicações
O critério do PS para vencer as eleições au
tárquicas sempre foi obter o maior número
de votos Mas isso não nos fez desistir de ga
nhar também em número de câmaras Pelo

contrário lutámos para reconquistar a presi
dência da ANMP e conseguimos

MANUEL ALEGRE QUE CHEGOU ao Rato an
tes das 19h conta que o ambiente era mui
to sereno e de grande confiança O PSche
gou a domingo com optimismo Tanto que
Seguro desta vez só preparou um discurso
Quando Paulo Portas apresentou a demissão
em Julho e o primeiro ministro fez uma co
municação ao País Seguro tinhaprontos dois
discursos umpara o caso de Passos se demi
tir outra para o caso de ficar Agora tinhaum

A expectativa era ganharmos as eleições
e ter um resultado histórico como aconte

ceu resume Seguro à SÁBADO Justifica o
optimismo com a campanha Sentíamos no
terreno que havia muita adesão e uma rela
ção de confiança e de esperança Quando che
gava ou saía de algum sítio havia gente à es
pera chegou a haverpessoas a chorar as pes
soas diziam nos ajude nos Se isso era
transposto emvotos não sabíamos mas ha
via essa expectativa

Não houve nervos mas houve muita im
paciência sobretudo com o atraso na divul
gação dos resultados Apreocupação vinha de
trás motivada pelo facto de estas serem as
primeiras eleições já sem Governos Civis a
centralizar os dados eleitorais e levou o par

tido a criar uma estrutura própria em rede
de recolha de dados Numa sala do primeiro
andar do Rato estava instalado o secretaria
do de Seguro noutra ao lado a sala de ope

rações que recolhia dados das estruturas do
PS e onde estes iam sendo tratados com a
coordenação de Miguel Laranjeiro

Seguro foi circulando entre as duas ao lon

go da noite Os dados iam sendo transmiti
dos num canal PS disponível num monitor
ao lado das outras televisões Às 19h40 o as
sessor de Seguro veio à sala reservadapara os

jornalistas com um dado regista
do pela máquina de apuramen
to socialista Gaia é PS Lá den

tro Seguro festejou cada novida
de mas mostrou se nervoso com

algumas perdas Pelo Rato além
do Secretariado Nacional passa

ram poucos notáveis além de Alegre que
seguiu para a sede de António Costa tam
bém Almeida Santos João Soares Edite Es
trela Ana Gomes e Maria de Belém A noite
acabou com 150 autarquias para o PS 86 para
o PSD mais 20 emcoligações 34para o PCP
13 para independentes e cinco para o CDS

SEGURO FALOU PESSOALMENTE com vários
candidatos vencedores e também com An
tónio Costa que triunfou em Lisboa com um
resultado inédito mas não foi ao Hotel Altis
onde o presidente da câmara tinha a sua sede
eleitoral Isso nunca esteve previsto apon
ta um elemento da sua equipa Em 2009 Só
crates foi cumprimentarAntónio Costa

Seguro garantiu na sua intervenção que
o PS está a construir uma alternativa que
mobilize os portugueses Vai promover a
Convenção Novo Rumo para atrair indepen
dentes a colaborar com o PS e já em 2014
sem data definida antecipará as bases do
programa de um futuro governo PS se ga
nhar em 2015 Mas antes em Maio de 2014
daqui a oito meses há eleições europeias e
precisa que essa noite lhe corra tão bem como
a de domingo
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