
Líder do PS não acredita
nas sondagens eleitorais
Campanha Seguro afirmou ontem que é fundamental acreditar
desvalorizando sondagens e elogiando os candidatos independentes

CÉU NEVES

Avida política está cheia de ven
cedores nas sondagens e que são
vencidos na noite das eleições
disse ontem AntónioJoséSeguro
depois daatuação de vários tipos
de dança hiphop naPraça Luís de
Camões naBaixade Cascais onde
se passeou com acandidaturade
João Cordeiro

Uma arruada animadapor dez
jovens entre os 20 e 25 anos que
vivem emAlmada ehabitualmen
te dançam nas ruas da Baixa lis
boeta ÉGonçalo Beira breakdan
cer professornoChapitô que os
recruta Não quis dizer quantovão
receberpor animar a candidatura
Cordeiro ejustifica o apoio com a
divulgação deste tipo de culturade
rua

António José Seguro deixou um
concelho quequer tiraràcoligação
CDS PP PSD depois de receber o

programaeleitoral deJoão Cordei
ro Epediu É fundamental acredi
tar só no dia 29 éque saberemos
quemganha

E partiu em direção aÉvora câ
mara que o PS arrebatou à CDU
nas últimas eleições autárquicas
ManuelMelgão quer continuar

àfrente daautarquia de Évora que
temCapoula dos Santos como di
rigente da assembleiamunicipal
e lembra que os socialistas ganha
ram todas as eleições no concelho
desde queo escultor João Cutilei
ro preside à comissão de honra
Seguro convidou o para a próxi
ma OTeatro GarciaResende en
cheu com os socialistas e seus
apoiantes

Governo devia fazer uma prova
A educação foi o tema em desta
que da candidatura de Susana
Amador que quer continuar à
frentedos destinos deOdivelas o

pretexto para receber o apoio de

António José Seguro foi um debate
naEscolaSecundária com3 °ciclo
deCaneças Equando umaprofes
sora lhe perguntou sobre o que
achadaprovade ingresso à carrei
ra de docente o líder do PS res
pondeu Para já deviam dar o
exemplo e fazeruma prova a eles
Governo próprios
Dirigentes escolares professo

res e encarregados de educação re
trataram um início de ano letivo

conturbado comfaltadeprofes
sores e de funcionários decisões
tomadasa 12 de setembro emuitas

indefinições
EmOdivelas SusanaAmador

prometeua continuaçãodaapos
ta no apoio social e na educação
Nas escolas locais são distribuídas
18mil refeições diárias
FernandoCosta que preside ao

conselho diretivo da escola e ao

agrupamento escolar criado em
abril queixou se das novas regras
àúltimahora e disse ao DN não ter

recebido pedidosde debate de ou
tras candidaturas

António José Seguro considera
que Portugal não tem umMinis
tério da Educação mas umminis
tério da administração pública
Prometeuadefesa da escola públi
ca o alargamento da rede de bi
bliotecas o reforço do apoio social
e procurar o consenso político
paragarantir umapolíticade edu
cação estável reformaestrutural
paramaior autonomiadas escolas
que na suaperspetiva deverá es
tar assente numa ampla conver
gênciapolíticaparaduasou três le
gislaturas

ELEIÇÕES
Vereadores do PS e do PCP apoiam Carreiras
OvereadoremCascais eleito
pelo PSAlexandre Faria e
Pedro Lopes deMendonça
eleito pelaCDU apelaram à
continuidade do presidente
da câmara Carlos Carreiras
PSD Numareunião camará
ria realizadaontem ambos
apelaram à continuidade
daspolíticas desenvolvidas
Fariadisse que a reeleição de

Carreiras irápermitir que
não seperca tudo o que já se
conquistou em termos de
prestígio internacional Ove
reador da CDU salientouque
émuito fácil criticarpor
aqueles que nunca serviram
acausapública Alípio
Magalhães outrovereador
eleito pelo PS temparticipado
em iniciativas deCarreiras
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