Socialistas querem
Ana Gpmes candidata
a Presidente da República
Cresce no PS onda de fundo para convencer
a avançar contra Marcelo
a ex-eurodeputada

"Não há melhor candidata", "faz falta ao país"
ou o estilo de "Marcelo está esgotado" são algumas
das frases de militantes

como Francisco Assis,
Ricardo Gonçalves ou Daniel Adrião //págs.u-7

Socialistas defendem
candidatura de Ana Gomes
à Presidência da República
MIGUEL SII.VA

Presidenciais.
Ana Gomes desafiada
a candidatar-se

defende mesmo a criação de um
movimento de apoio à candidatura de Ana Gomes. "São neces-

sárias candidaturas

fortes e é
preciso promover o debate", diz
ao / o ex-deputado socialista.
Gonçalves defende que "o perfil político e interventivo da Ana
Gomes" faz falta ao país e que o
estilo do atual Presidente da
República "está esgotado".
Daniel Adrião, dirigente socialista, também alinha com os que
defendem a candidatura da
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lo de Sousa.

Ana Gomes está a ser desafiada para se candidatar à Presidência da República. As eleições são daqui a um ano e em
alguns setores do PS começa
a crescer a ideia de que o partido deve apoiar um candidato contra a mais que provável

defendem
da ex-eurodeputada.

Assis e outros socialistas

de Marcelo Rebe-

Francisco Assis defendeu que
"era bom que a esquerda demo-

crática apresentasse um candidato" e a ex-eurodeputada
socialista seria a melhor solução. "Não há no espaço da
esquerda democrática melhor
candidato a Presidente da
República do que a Ana

ex-eurodeputada

socialista.

parte significativa do país como
uma hipotética candidata à Presidência da República".
O ex-deputado socialista Ricardo Gonçalves vai mais longe e

a corrupção em Angola Ana Gomes
tem rejeitado a possibilidade de

afirmou Assis, na
Rádio Renascença.
Para o ex-eurodeputado do PS,
Ana Gomes ganhou "um prestígio enorme" nos últimos anos
e "começa a ser vista por uma

dato" nas próximas eleições presidenciais, porque "uma campanha eleitoral é sempre uma grande oportunidade para fazer política
e discutir política".
ELOGIOS A MARCELO A ideia de

que o PS deve apoiar um candidato próprio não é consensual

"Acho

que Ana Gomes é a única personalidade da área do Partido
Socialista e da esquerda democrática capaz de dar luta a Marcelo Rebelo de Sousa e de impedir que as eleições presidenciais
se transformem
num exercício
de cesarismo plebiscitário",
diz
ao i Daniel Adrião.
A hipótese de Ana Gomes ser
candidata não é nova, mas o apoio
cresceu nos últimos dias devido
à intervenção da socialista sobre

Gomes",

avançar. Já defendeu, porém, que
o PS deve "apresentar um candi-

Ex-deputado do
PS defende criação
de um movimento
de apoio
a Ana Gomes
Ricardo Gonçalves
diz que o estilo
do atual Presidente
da República
"está esgotado"

Citações

"Acho que não
há personalidade

em melhores
condições do que
Ana Gomes para
ser candidata
à Presidência
da República.
E também acho
que era bom que
a esquerda
democrática tivesse
um candidato"
Francisco Assis
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"É

DO PS

única
personalidade
da área do Partido
a

Socialista
e da esquerda

democrática capaz
de dar luta a
Marcelo Rebelo de
Sousa e de impedir
que as eleições
presidenciais
se transformem
num exercício

de cesarismo
plebiscitário"
dentro do partido. Já houve mesmo destacados socialistas que

admitiram

votar no atual Presidente da República.
O socialista João Soares, por
exemplo, numa entrevista ao
semanário

SOL, este sábado, fez
vários elogios ao Presidente da
República e não descartou a
hipótese de votar no ex-líder do
PSD. "Tem feito um excelente

mandato (...) A verdade é que
ele tem trazido uma postura
completamente diferente para
a afirmação do país", disse.
Ferro Rodrigues, presidente
da Assembleia da República, foi
mais longe e, numa entrevista
ao Público, no dia 25 de abril de
2019, confessou que "se as presidenciais fossem amanhã, votava em Marcelo Rebelo Sousa".
Nas últimas eleições presidenciais, o PS decidiu não apoiar
nenhum dos candidatos da área
do partido e dar liberdade de
voto aos militantes. Os socialistas acabaram por se dividir entre
as candidaturas
de Sampaio da
Nóvoa e de Maria de Belém.
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"Era

útil. constituir-

-se um movimento
de apoio
à

candidatura

de Ana Gomes.
São necessárias
candidaturas fortes
e é preciso

promover
o debate"
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