
Louçã eMarquesMendes vão
andar por aí em campanha

IdálioRevez
A campanha para as eleições autár
quicas juntou ontem dois ex líde
res partidários –MarquesMendes
PSD e Francisco Louçã BE–em
Vila do Bispo Sagres procurando
redescobrir novos caminhos para
a política portuguesa A partir da
quele lugar do fim domundo há
cinco séculos partiram osmarinhei
ros em busca de outros destinos
Agora são dois peixes das águas
profundas que declaram que não
estão na política activa mas vão
andar por aí a tomar o pulso à
situação do país
Marques Mendes chegou a Vila

do Bispo comduas horas emeia de
atraso em relação à hora prevista
para o jantar de apoio ao candida
to do PSD a presidente de câmara
Gilberto Viegas O porco assado no
espeto com 70 quilos já tinha dado
meia volta para os estômagos dos
convivas mas ninguém arredou
pé Estou como toda a gente sa
be fora da vida política Vou con
tinuar fora faço questão sempre
de o sublinhar mas evidentemente
não abandonei a solidariedadepara
com osmeus amigos disse No ca
so deste candidato actual director
regional de economia justificou
é um amigo de há muitos anos
Gilberto Viegas foi presidente deste
município durante três mandatos
consecutivos e saiu derrotado há
quatro anos pelo PS
Francisco Louçã no Centro Cul

tural e Recreativo de Sagres justi
ficou a sua presença como facto de
o BE ser a sua gente E aprovei

tando a campanha também para
criar ummapa novo para a esquer
da Perante as negociações com a
troika disse tudoprovaque é pre
ciso umaesquerda contra a troika
A candidatura de Sebastião Peres a
presidente da Assembleia Munici
pal deVila doBispo disse insere se
nessa estratégia da revolução que
é preciso fazer em Portugal
Vila do Bispo ummunicípio com

poucomais de 4mil eleitores tem
características particulares A eco
nomia estámuita ligada ao turismo
como nos restantes concelhos da
região mas a pesca temumgrande
significado económico e social

Quase todos nos conhecemos
diz Gilberto Viegas salientando
que por isso não vê interesse em
gastar dinheiro com outdoors Não
vou colocar outdoors mas os outros
PS vão aparecer em força criti
cou sublinhando que os tempos
são de contenção nos gastos Por
conseguinte adoptou como estra
tégia de campanha o contacto di
recto com os eleitores
E como não podia deixar de

ser o comício de apresentação te
ve comes e bebes para quem com
parecesse A festa marcada para
o Centro Cultural de Vila do Bis
po estava prevista para decorrer
na rua mas o vento norte fez das
suas e a acordeonista Eulália Nu
nes acompanhada pela irmã Vânia
Nunes deMonchique não tiveram
oportunidadedemostrarem as suas
habilidades artísticas O comício foi
transferido para dentro do auditó
rio mas apenas quando os estôma
gos já estavam aconchegados
Marques Mendes prometeu que

vai estar com este amigo da ve
lha guarda mas hoje também vai
estar num outro jantar de apoio a
um amigo e companheiro José
Estevens dos tempos em que foi
secretário geral do PSD Umautar
ca que completou três mandatos
consecutivos em Castro Marim e
parte à conquista da Câmara Mu
nicipal de Tavira dirigida actual
mente pelo Partido Socialista Não
vou estar em campanha todos os
dias porque não sou dirigente po
lítico agora uma perninha em
mais alguns casos evidentemente
que farei
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