
Marco António Costa acusa
socialistas de ocultar a história
autárquicasNuma iniciativa

de campanha emVila Real
porta voz do PSD sustenta
que a troika não temnada
quever com o Governo

O PSD acusou ontemo PS de que
rer esconder os últimos anos da
sua história de política ruinosa
para o País a ponto de nemconvi
dar os seus ex líderesmais recen

tes paraa campanha eleitoral au
tárquica
Durante uma ação de campa

nha emVila Real o porta voz do

PSD MarcoAntónioCosta susten
tou que a troika não tem nada a
ver com o Governo a troika tem a
ver como PS e teria de serno Lar

go do Rato que instalaria a sua
sede emPortugal

Depois de repetirque o PS con
duziu o País à pré falência e
trouxe a troikaparaPortugal sem
referir o nomedo anteriorprimei
ro ministro José Sócrates o por
ta vozdo PSD acrescentou Eu sei

queao PS interessa ocultar a histó
ria eu sei que ao PS interessa fazer
o revisionismo histórico Até che

gamà circunstância de não convi

dar os seus mais recentes ex líde

res para se associarem à campa
nha eleitoral

Marco António Costa reiterou

tambémaideia de que para o PS
parece que com o aproximar do
dia 29 se aproxima um terramoto
político e contrapôs que para o
PSD essa não é umadata do tudo

ou nada é mais uma data impor
tante e relevante porque se reali
zam eleiçõescom importânciape
los projetos apresentadosemcada
autarquia

O porta voz do PSD presente
numa iniciativa de campanhaem

Vila Real referiu que o PS temum
fetiche por esta autarquia vá se lá
saberporquê A direção socialista
sublinhou não poupa esforços a
nível nacionalpara ajudar a candi

datura local Com candidato do

PSDAntónio Carvalho ao seu lado
MarcoAntónio disse saber queele
tem sidomuito atacado pelos so
cialistas
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