
Ruas reclama património
autárquico do PSD

SandraRodrigues
Passos Coelho esteve ontem à noite
emViseu onde foi recebidoporcen
tenas de pessoas naquele que foi o
seu primeiro acto da campanhaelei
toral para as eleições autárquicasde
29 de Setembro
O líder do PSD foi recebido com

entusiasmo essencialmentedemons
trado pelas bandeiras empunhadas
pelos jovens sociais democratas que
se colocaram em fila e fizeram um
corredor para PassosCoelho chegar
até ao palco Oencontro realizou se
no átrio de umhotel da cidade que
emboracompletamente lotado ficou
longedasmultidõesque normalmen
te se concentram quando as acções
se realizamnarua PassosCoelho foi
o terceiro líder dos partidos do arco
dopodera visitar odistrito deViseu
Nodomingo António José Seguro vi
sitou cinco concelhos ePauloPortas
reuniu se ànoite comoscandidatos
do CDS PP
Passos Coelho esteve presente na

apresentação da comissão de honra
da candidatura de Almeida Henri
ques aquele que foi seusecretáriode
Estado da Economia até Maio deste
ano Uma comissão composta por
600 individualidades entre elas o
ainda presidente da Câmara de Vi
seu FernandoRuas
O autarca que não se pode recan

didatarpor causa da lei de limitação
de mandatos foi uma das figuras
mais aplaudidas na noite de ontem

No seu discurso o também líder da
AssociaçãoNacionaldosMunicípios
Portugueses reclamou para o PSDo
património do poder local lem
brando ser o partido que há mais
tempodetémomaiornúmerode câ
maras e de freguesias Ruas deixou
ainda o aviso aos adversários de que
só agora a festa vai no adro
Nós bempodemosdescansar Os

nossosadversáriospodemespernear
porque ainda não é desta que nos
atiramao chão Tenhovisto entusias
moeachoque os nossosadversários
deitaram foguetesantesda festa esu
bestimaram os nossos candidatos
sustentou o autarca que esteve du
rante 24 anos a gerir os destinos da
autarquia viseense
AlmeidaHenriques concorre pela

primeira vez àCâmara deViseu Um
desafio que diz ter aceitado em res
posta ao forte apelo da sociedade
viseense e do PSD
ComAlmeidaHenriquesestá uma
nova equipa conforme refere o
candidato para um novo ciclo
O antigo secretário de Estado

adjunto da Economia e Desenvol
vimento Regional e presidente da
Assembleia Municipal de Viseu dis
se tratar se de homens e mulheres
com provas dadas e percursos de
vida ao nível académico e ligados a
instituições e empresas

À autarquia viseense concorrem
ainda os deputados José Junqueiro
PS Hélder Amaral CDS PP Ma
nuela Antunes BE e Francisco Al
meida CDU
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