
Passos apostaem intensa
campanhaautárquicado PSD
Mobilização PSD quer bater taco a taco o líder da oposição António José Seguro na campanhapara as eleições de
dia29 Seara eMenezes falam no sábado numa convenção O partido está confiante de que oTCvai validar candidatos

PAULA SÁ

Semconseguirfazerumavoltana
cional olídersocial democratavai
apostar na intensa campanha
autárquica do partido Longe do
que se lixem as eleições Pedro
PassosCoelhovai aparecer de for
ma cirúrgica mais umas sete ve
zes em iniciativas do seu partido
O coordenador político do PSD
dará acaranas restantes tudo para
marcar terreno ao líder da oposi
ção António José Seguro que está
livre parabater todo o País
E no PSD não parece haver dú

vidas que o primeiro ministro
hoje beneficia os candidatos
MarcoAntónio Costa explicapor
quê Pedro PassosCoelho teveum
desgaste de imagemmuito fortena
forma comogeriu a crise interna
doGoverno o queo fez reatar os la
çosde afetividade como País

Oex secretário deEstado daSe
gurança Social Marco António
Costa admitiuontem num encon
trocomjornalistas que está mer
gulhado nas eleições de 29 de se
tembro e que o partido quer uma
vitória que só pode significarman
terapresidênciadaAssociaçãoNa
cional de Municípios o PSD só
temmais sete câmaras do que o
PS Se tivermosmaisdoque uma
câmara do que o PS ganhamos se
não tivermos éumaderrota assu
miu considerando quenestas elei
ções não chegaparacantarvitória
o número globalde votos

Opartido a nível nacionalmos
tra empenho nas autárquicas as
primeiras eleições com que a
maioriaseconfrontadesdeque as
sumiuagovernação eorganizajá
este sábadoumaconvenção autár
quica emVila Nova de Gaia No
programa ontem divulgado vão
discursar na convenção os atuais
ministros doAmbiente JorgeMo
reira da Silva que se mantém
como coordenadorgeral autárqui
co doPSD eoAdjunto edo Desen
volvimentoRegional MiguelPoia
resMaduro

A sessão de encerramento fica

rá a cargo do atual presidente da
ANMP Fernando Ruas e dos dois
principais candidatos do PSD nas
eleições autárquicas Fernando
Seara Lisboa e Luís FilipeMene
zes Porto Precisamente dois dos
candidatos do PSD que vão hoje
ou amanhã conhecer a sentença
doTribunalConstitucional sobre a
elegibilidade das suas candidatu
ras depois de terem cumprido três

mandatos respetivamente em
Sintra eGaia

Apesar de reconhecer o proces
so muito doloroso para o PSD
MarcoAntónio Costamostrou se
muito confiante dequeoTC irá ao
encontro dainterpretaçãodequa
tro partidos no caso PSD PS
CDS e PCP contra a de apenas
um o Bloco que pediu aimpugna
ção devárias candidaturas

AdecisãodoTribunalConstitu
cional não vai beneficiar ou preju
dicaroPSD Vai infirmara interpre
tação legal que fazem os quatro
maiores partidos portugueses
sublinhou

O coordenador político do PSD
reiterouque não háplano B para
umaeventual substituição dosvá
rios candidatos que estão em ava
liação no tribunal

Seja qual for a decisão doTC o
facto é que o PSDmobilizou tam
bémos pesospesados do partidos
para a campanha Quatro ex líde
res acederamadaro seu contribuí

do de formapermanente e dispo
nível Pedro SantanaLopes Mar
quesMendes Marcelo Rebelo de
Sousa eManuelaFerreiraLeite

DITO

PedroPassos Coelho teve um
desgaste de imagem muito
forte naforma comogeriu
acrise interna do Governo
o que ofez reataros laços de
afetividadecom oPaís

Adecisão do Tribunal
Constitucional sobre os can
didatos quejá cumpriram
trêsmandatos não vai bene
ficiarou prejudicaroPSD
Vai infirmara interpre
tação legalquefazem
osquatro maiores
partidos portugueses

Oqueestáem causa nestas
autárquicas éo número
deautarquias o número
de câmaras e venceraANMP
não os númerosglobais

MARCOANTÓNIO COSTA
COORDENADOR POLÍTICO PSD

Um ano de rumo para
as legislativas de 2015
Conferências Logoa seguiràs au
tárquicas sejaqual for o resultado
o PSDnãoabrandaaaceleração da
máquina partidária Segue se um
trabalho conjunto entre o Instituto
SáCarneiro eogabinete deestudos
paradiscutir autilização dos fun
dos europeus entre 2014 e2020 So
bretudona perspetiva daalavanca
gemdo crescimento económico e
do investimento do poderlocal

O partido vai tambémpreparar
as eleições europeias e discutir o
modelo europeu Eleiçõesque têm
ocondimento de teremqueser co
zinhadas em comum comoCDS
Isto depois de Pedro Passos Coelho
e Paulo Portas terem selado um
novoacordo político decoligação
nasequência dacrise noGoverno
Neste acordo ficou estabelecido
um reforço nas coligações a nível
autárquico o que aconteceu vis
to que nunca existiram tantas
como nestas eleições ea constru

ção de umprogramaeleitoral elis
tas conjuntas PSD CDSparaaseu
ropeias
Mas tarefa aindamais impor

tante seráadepreparar o caminho
do PSD paramais umas legislati
vas as de 2015 quase um ano de
pois de terminado o programade
ajustamento que se tudo correr
como o previsto termina em ju
nho do próximo ano

MarcoAntónioCostaanunciou

que o partido vai organizar apar
tir de janeiro de2014 umciclo de
conferências Portugal no rumo
certo que começarão noverãodo
próximo ano e se estendem até
abril de 2015 para fazero balanço
domandato doGovernode coliga
ção e preparar a política para o
mandato seguinte Pelomeio fica
ainda a complexa elaboração do
Orçamento deEstado para 2014 e
umcongresso do PSDque deverá
aconteceremmeados demarço
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