
Não se deixem impressionar pela
linguagem dos nossos adversários
Campanha Vice presidente e porta voz do PSD desafiou o PS a fazer debates nacionais entre ex governantes e atuais
Disse no entanto que recusa entrarnuma espiral de conflitualidade Quermanter uma plataformade cordialidade
MIGUEL MARUJO

O desafio soou a duelo Nas terras fartas
e fortes daGuarda MarcoAntónioCosta sa
cou da palavra para insistir na tecla que
oocupou nassuas quatro paragenspelo dis
trito o ataque aos socialistas De um lado
os bons o Governo que resgata o País de
anos de maus e vilões como terá sido a go
vernação irresponsável dos socialistas na
opinião do porta voz do PSD

Nósestamosdisponíveisparafazerdeba
tesnacionais disse E desafiou então o PS
Marcadia ehora traz um ex governante do
anteriorGoverno e nós cá estaremos tam
bémcomumgovernantedoatualGoverno
Numadeclaração aosjornalistas àmargem
de uma sessão de apoio à candidatura de

ÁlvaroAmaro àCâmara daGuarda Marco
António insistiu que é preciso separar as
águas reforçando queo que interessa ago
raédiscutiras eleições autárquicas

Queremdebater política nacional cha
memos responsáveis políticos nacionais e
nóscáestaremosparadebater comdirigen
tesnacionaisdoPS depreferênciaumex go
vernantedo PScomumgovernanteatual do
PSD ou doCDS PPparadebater a situação
políticanacional reforçou

Masseestetempoéde autárquicas oque
estáemcausa sãoosprojetos locais e os can
didatos afirmou naGuarda asposições so
cialistas depolíticasnacionais estiveramqua
se omnipresentenos discursos do porta voz
social democratanoprimeiro dia oficial de
campanhapara as eleições de 29 de setem
bro Comumcheirinho local Não sedeixem
impressionar pela linguagem dos nossos

adversários quer aquiqueranívelnacional
afirmou ao fimdatardeemCeloricodaBeira
Afrasepodia ter ecoado emTrancoso onde
começouo dia mas tambémnaGuardaou
emSeia porondepassouemdiscretas ações
de campanha sempre comescassas deze
nasdeapoiantesepoucoscontactos compo
pulares

Na capital de distrito no pingue pongue
entre políticas nacionaiselocais ÁlvaroAmaro
pegounomotedeMarcoAntónio dequeos
socialistas andama fugir àhistória para
notarque não sepode fugiràhistória como
esteGoverno não fugirá masahoradojulga
mento desteGoverno será em2015 Agora é a
horadojulgamento dogovernodas câmaras
disse parecendo querer sacudiruma leitura
nacionaldasautárquicas

OqueMarcoAntónioCostanãoquersacu
diréo diálogo comoPS depoisdas eleições

apelando aos socialistasque não coloquem
emcausaumaplataformamínimadecordia
lidadepara trabalharemconjuntoapartirde
29 de setembro recusando se a entrar

numa espiral de conflitualidade Umape
lo comumapreocupação exclusiva oPaís eo
futuro dePortugal notou o social democra
ta Omesmo tipodepreocupação quediz ter
havido por parte do primeiro ministro que
só temaparecidoemmomentospontuais da
campanha regressa hojeà noite aBarcelos

porque não trocaa suaagendade primeiroministropelaagendadepresidentedoPSD
Cabe lhe aele MarcoAntónio substituirPas
sosCoelhona estrada Ele e outros comoos
ex líderesManuelaFerreiraLeite SantanaLo
pes Marcelo Rebelo de Sousa e Marques
Mendes Ao contrário do PS que disparou o
porta voz social democrata tentaesconder
dirigentes recentes
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