
Editorial Faltam três meses para as eleições
legislativas e o PS está muito destacado.

Mas há sinais contraditórios

85 dias
para escrever
a história

A sondagem do ICS e ISCTE para o Expresso e a SIC,
que publicamos e dissecamos nesta edição do jornal,
permite ficar com um quadro mais claro sobre o que
podemos esperar das eleições legislativas, que se realizam
precisamente dentro de 85 dias, a menos de três meses.
Ainda muito pode mudar, mas o tempo escasseia e temos
a paragem de verão pelo meio.
Os sinais preocupantes, ou muito preocupantes, desta
sondagem para os partidos mais à direita são vários. Tanto
PSD como CDS descem nas intenções de voto. O partido
de Rui Rio perde dois pontos perante o último inquérito
realizado, fica a 15 pontos do PS, e está agora apenas um
ponto acima do resultado desastroso obtido nas últimas
eleições europeias. Já o partido de Assunção Cristas
continua a espiral negativa e vê o PAN, que continua a
crescer confirmando o bom resultado nas europeias,
cada vez mais perto. Conseguir governar no próximo
ciclo político parece nesta altura uma miragem para Rio
e Cristas, por mais que se multipliquem em promessas
eleitorais (e a sondagem até mostra como para o

eleitorado de direita as promessas de descida de impostos
não são o mais importante).
À esquerda, o PS de António Costa sobe nas intenções
de voto, pouco, mas sobe, e os restantes partidos da

'geringonça' também não são penalizados pelo apoio ao
Governo socialista nos últimos quatro anos, mantendo-
se estáveis. Os três somados já valem 57 por cento das

intenções de voto.
Está assim a história das eleições escrita e contada?

Apesar dos dados apresentados, não se pode dizer isso

nesta altura. Em primeiro lugar, o PS, embora muito
destacado na liderança, está francamente distante da
sonhada maioria absoluta (sem ela dependerá sempre
de uma ou mais forças para conseguir governar com
tranquilidade e a reedição da 'geringonça' está longe de

garantida). Depois, e talvez mais importante, a sondagem
revela que a avaliação do trabalho do governo da

'geringonça' já conheceu valores mais altos. Finalmente, o

otimismo dos portugueses com a evolução da economia já
conheceu dias melhores. Ora, se os portugueses votarem a

pensar no seu bolso, isso pode não ser o mais radioso dos
sinais para os socialistas.
Faltam 85 dias para o veredicto popular.


