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Na recta final da campanha,Na recta final da campanha,

Sócrates e Ferreira LeiteSócrates e Ferreira Leite

andam à porrada...andam à porrada...

A poucos dias das eleições legislativas (marcadas paraA poucos dias das eleições legislativas (marcadas para
Domingo), eis um duelo entre Manuela Ferreira Leite e JoséDomingo), eis um duelo entre Manuela Ferreira Leite e José
Sócrates que não envolve acusações ou promessas, mas simSócrates que não envolve acusações ou promessas, mas sim
galhetas, sopapos, bolachadas e abrunhos.galhetas, sopapos, bolachadas e abrunhos.

Para lá das previsões e das sondagens à boca das urnas, aqui está umaPara lá das previsões e das sondagens à boca das urnas, aqui está uma
forma de aferir as intenções de voto dos portugueses e de descarregarforma de aferir as intenções de voto dos portugueses e de descarregar
o stress.o stress.

O jogo é muito simples. Basta escolher um candidato, entre oO jogo é muito simples. Basta escolher um candidato, entre o
secretário-geral do PS e a líder do PSD, e dar início a uma espécie desecretário-geral do PS e a líder do PSD, e dar início a uma espécie de
partida de boxe com 3 rounds.partida de boxe com 3 rounds.

José Sócrates de fato e garvata (como é habitual).... Manuela FerreiraJosé Sócrates de fato e garvata (como é habitual).... Manuela Ferreira
Leite de blaser e colar (como também é habitual) estão as postos emLeite de blaser e colar (como também é habitual) estão as postos em
frente ao parlamento. O jogador só tem que carregar na letra Q parafrente ao parlamento. O jogador só tem que carregar na letra Q para
desferir uma galheta de esquerda, no A para dar um sopapo para cima,desferir uma galheta de esquerda, no A para dar um sopapo para cima,
no Space para defender e depois (quem sabe) voltar à carga com o P,no Space para defender e depois (quem sabe) voltar à carga com o P,
ou seja, uma bolachada de direita e acabar com o L, um abrunho paraou seja, uma bolachada de direita e acabar com o L, um abrunho para
cima a fim de deixar o adversário KO.cima a fim de deixar o adversário KO.

Consoante o número de vitórias e de derrotas, os candidatos vãoConsoante o número de vitórias e de derrotas, os candidatos vão
subindo e descendo nas intenções de voto. Por isso, a equipa do Leg09subindo e descendo nas intenções de voto. Por isso, a equipa do Leg09
escreve que "a campanha resolve-se aqui", no site escreve que "a campanha resolve-se aqui", no site www.leg09.comwww.leg09.com

por:por:  Marta PachecoMarta Pacheco


