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Direita
portuense
enxota
líderesdo
PSDeCDS
Estratégia Pedro Passos Coelho e Paulo
Portas Vetados na campanha autárquica ao
Porto por Luís FilipeMenezes e Rui Moreira

FRANCISCO MANGAS

O candidato independente Rui
Moreira à presidência daCâmara
do Porto não contará com apre
sençadePauloPortas em qualquer
ação da suacampanhaautárquica
Essahipótese nunca esteve em
cimadamesa mesmo depois do
CDS PP declarar publicamente
apoio à candidatura do atual presi
dente daAssociação Comercial do
Porto

Quando no início do ano sur
giu o manifesto de apoio à candi
datura de RuiMoreira assinado
porfiguras de diversas áreas políti
cas Paulo Portas recebeu o com
simpatia Omovimento afirmou
na altura o líder do CDS PP ia
para além dos partidos nasce na
sociedade civil e reconhece o es
forço que Rui Rio fezna cidade do
Porto e quenão quervoltar atrás
Os elogios dePortas e mais tar

de o apoio do seu partido não fez
mudaraestratégiade RuiMoreira
que nuncaequacionou apresen
ça do líder dos populares na sua
campanha E por isso mesmo
não houve nem está previsto
qualquer contacto com oCDS PP
nesse sentido

A coordenação da campanha
diz ao DNNuno Santos assessor
de imprensadacandidatura cabe

a uma estrutura independente
Não envolve portanto amáquina
do partido que depois de RuiMo
reira avançar rompeu a coligação
com o PSD no Porto emanifestou

o seu apoio ao independente

Passos também de fora
Se RuiMoreira não terá Paulo Por

tas parapreservar amatriz inde
pendentedo seumovimento e fá
cil dever paranão afastar o eleito
rado mais à esquerda o can
didato do PSD de igualmodo dis
pensa a presença do líderdo seu
partido e primeiro ministro
Na campanha no concelho do

Porto não teremos figuras nacio
nais dopartido afirmaRicardoAl

meida líder da concelhia socialdemocrata Luís FilipeMenezes
que nos cartazes de pré campa
nha omitiu o símbolo do partido
fará assim uma campanha sem a
presença do líder ou de ex líderes
do PSD

EmVila Nova de Gaia Pedro
Passos Coelho tambémnão parti
cipará em qualquer iniciativa de
campanha de CarlosAbreuAmo
rim Aí napróximasemana ocan
didato da coligação PSD CDS PP
terá aseu lado num comício Mar
celo Rebelo de Sousa antigo líder
dos sociais democratas
A única iniciativa que juntou

Passos Coelho e Luís FilipeMene

zes foi na convenção autárquicado
PSD realizada recentemente em
Gaia Nesse encontro o candidato
à Câmarado Porto vincava a sua

posição era candidato dopartido
dequejá foi líder masasuacandi
datura ultrapassa as fronteiras do
PSD

O primeiro ministro e líder do

PSD segundo PedroPinto autarca
de Paçosde Ferreira emembro da
coordenadora autárquica terá in
tervenção apenas em algumas
açõesde campanhanas capitais de
distrito

O concelhode Paços deFerreira
onde Pedro Pinto tenta segurar a
presidência está forada rotade Pe

dro Passos Coelho Não o convidei

por saber das suas dificuldade de
agenda E só por essemotivo su
blinha Pedro Pinto A presença do
líder do partido a seu lado numa
iniciativade campanha nãopre

judicaria a recandidatura doso
cial democrata Pelo contrário
Seria benéfica

CAMPANHA

Pizarro investe no quemuda a vida
Ocandidato do PS àCâmarado Porto Manuel Pizarro cri
ticouontem os adversários que ainda achamque é fazen
do pontes e túneis que se melhora a vida da cidade garan
tindo quevai investir naqualificação daspessoas
Hácandidatos que ainda estão num registo do passado
achamque é fazendo pontes e túneis que se melhora avida
do Porto o que temos de investir é naqualificação daspes
soas afirmou Pizarro dedicou o primeiro diade campa
nha eleitoral às escolas que frequentou na cidade
Manuel Pizarro frisou pretender investir nas pessoas na
quilo que muda avidadas pessoas no que dáoportunida
des de emprego emelhora a coesão social

BE é alternativa à austeridade
Ocandidato do BE àCâmara do Porto JoséSoeiro consi
dera quevotar Rui Moreira ou FilipeMenezes é votar nos
partidos sinónimo de austeridade apontando acandida
turabloquista como alternativa e apelando à não abs
tenção Numdebate organizado na noite de segunda
feira pela associaçãoCentroAvançado de Sexualidades e
Afetos CASA o candidato do Bloco de Esquerda BE la
mentou a abstenção nos atos eleitorais e apontou acandi
daturabloquista E se virássemos o Porto ao contrário
como alternativa face a candidaturas como a de Luís

FilipeMenezes pelo PSD MPT PPM e a de RuiMoreira
independente com o apoio do CDS PP

CDU contra política de duas caras
Overeador e candidato da CDU ao Porto Pedro Carvalho
apresentou ontemuma proposta de revogação do regula
mento dos bairros sociais chumbada com aabstenção do
PS e os votos contrada coligação PSD CDS e davereadora
independenteGuilherminaRego que sedesfiliou do PSD
para integrar a lista de RuiMoreira O objetivo da propos
ta disse Pedro Carvalho era conseguir uma moratória
paraproteger as pessoas até às eleições e clarificar as posi
ções dos partidos Aopinião dos candidatos é que o regu
lamento émau e tinha de ser revogado Se todos os que
apoiam os candidatos tivessem numaposição unânime a
proposta teria sido aprovada É umapolíticade duas caras

Diário Notícias

1/2

S/PB

715

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):18092013

Política


