
ComissãopolíticadoPS
reúne sehojepara lançar
convençãoqueprepare
basesdeumfuturogoverno

Partidos
LeoneteBotelho
Segurovai aproveitar o
embalodos resultados das
autárquicas para analisar a
incapacidade doGoverno
e dar umpassoem frente

As 149 câmaras conquistadas pelo
PS nas eleições autárquicas de do
mingo são a vitória expressa da es
tratégiadeAntónio José Seguro que
deverá hoje enaltecer na reunião
da comissão política que se reali
za esta noite na sede nacional no
Largo do Rato
É com este fôlego que o secre

tário geral socialista se prepara
para lançar ali mesmo a con
venção Novo rumo para Portu
gal uma iniciativa semelhante
àsNovas Fronteiras ou ao Portugal
queFuturo que os seus antecessores
tiveram com a devida antecedência
face às eleições legislativas comvis
taàpreparaçãodas basesdo progra
made um futuro governo

Adirecção do PS nada quis avan
çar sobre omodelo ou o calendá
rio desta iniciativa anunciada já
em Abril por António José Seguro
no encerramento do congresso em
que foi reeleito para um mandato
de três anos
Nessa altura o líder socialista

anunciou que a convenção seria
aberta a independentes e teria co
mo prioridades um pacto para o
crescimento e emprego a renego
ciação do processo de ajustamento
financeiro a sustentabilidade do
Estado social e umaEuropa federal
e solidária

Quanto ao timing é de prever
que a convenção se realize no li
mite no início do ano commar
gem de antecedência suficiente
para que o programa eleitoral do
PS esteja pronto antes das eleições
europeias marcadas para o finalde
Maio Os socialistas não quererão
ser apanhados desprevenidos caso
ocalendário das eleições legislativas
tenha de ser antecipado por algum
imponderável
Curiosamente a convenção so

cialista terá exactamente o mesmo
nomeque o compromisso assinado
em Junho pelas confederações pa
tronais emque concluírampelo fa
lhançodaspolíticas de austeridade e
proclamaramanecessidadedeapos
ta no crescimento económico
A comissão política nacional do

PS abordará também a situação
económica e social ea incapacidade
do Governo em equilibrar as contas
públicas

A reunião desta noite será assim
mais do que a mera análise dos re
sultados eleitoraisdas autárquicas
emque o PS venceu emnúmero de
votos e emnúmero de câmaras re
conquistando a presidência da As
sociação Nacional de Municípios
Portugueses ANMP e dominan
do nos principais centros urbanos
do país
Nestas eleições o PS ultrapassou

os 1 8 milhões de votos cerca de
36 conseguiu mais de 900 man
datos e venceu 149câmaras sozinho
e uma no Funchal liderando uma
coligação
O PSD o PCP e o BE já reuniram

osórgãosequivalentesparaanalisar
os resultados das eleições autárqui
cas faltando apenas saber quando
o fará o CDS PP
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