
Seguro e Costajuntos para
daremprovas deunidade
Líder socialista e candidato a
Lisboa em arruada tradicional
Objetivo traçado pela direção

merece a concordância do autarca

João Marques

AntónioJosé Seguro eAn
tónio Costa surgiram on
tem pela primeira vez
lado a lado na tradicional
descida daRuaMorais Soa
res A ação visa Lisboa E é
tambémum sinal de uni
dade interna noPS

Oprimeirodiaofi cial de campanhaeleitoral arrancou

com o secretáriogeral socialista a apelar à
participação nas autárquicas
e ao voto emAntónio Costa
de novo candidato à presi
dência da CâmaraMunicipal
de Lisboa

A ação teve início na Praça
Paiva Couceiro local onde os
apoiantes socialistas se con
centraram com muitos de
bandeiras erguidas nas quais
se podia ler Juntos Fazemos
Lisboa Com os apoiantes
tambémàesperados candida
tos socialistas estava uma
banda que tocou sem inter
rupção temas como Cheira
bem cheira aLisboa duran

te as duas horas de duração da
açãode campanha
Ao largo da Morais Soares

que em poucos minutos se
tornou caótica com a en

chente de apoiantes socialis
tas Seguro e Costa distribuí
ram apertos de mão beiji
nhos e abraços apertados a
quem por ali andava ou a
quem se encontrava em al
guns dos espaços do comér
cio local por onde também
fizeram questão de passar
Com o olhar direcionado

para as janelas dos prédios ao
lado o líder do PS acenava
embora em alguns casos não
tenha obtido resposta
No final da tradicional ar

ruada que terminou no lar
go do Intendente onde Cos
ta está instalado como presi
dente deCâmara Seguro lan
çou em declarações aos jor
nalistas um apelo aos por
tugueses para que votem no
dia 29 Apesar da muita de
silusão e desencanto com a
vida política esta é altura de
darmos um contributo para
fazermos boas escolhas e
em Lisboa a boa escolha é vo
tar no PS e emAntónio Cos
ta disse

O candidato a Lisboa não se

furtou a abordar os objetivos
traçados para estas eleições
Para mim um bom resulta
do é ganhar a Câmara de Lis
boa afirmou alinhandocom
a direção do partido na pers
petivanacional Vencer com
mais votos

No entanto o autarca recu

sou pronunciar se sobre se o
PS deveria traçar comometa a
conquista da Associação Na
cional dos Municípios ven
cendonomaiornúmerode câ
maras OPS deveambicionar

ter o apoio do maior número
de portugueses possível em
todos os concelhos e fregue
sias do país reafirmou

ÀMARGEM

Sampaio JoãoSoares esocratistas
Jorge Sampaio e João Soares antecessores de Costa na
Câmara de Lisboa participaram na ação Juntamente com
ex membros do Governo de Sócrates como Mário Lino

Descer aMoraisSoares éum clássico
A par da descida do Chiado a arruada na Rua Morais Soa
res é um clássico das campanhas socialistas na capital
Foi muito participada como sempre
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