12/10/12

Euro/crise Mário Soares preocupado com coesão nacional alerta que há pessoas a passar fome - …
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Euro/crise: Mário Soares preocupado com coesão
nacional alerta que há pessoas a passar fome
20:52 Terça feira, 3 de abril de 2012
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Porto, 03 abr (Lusa) - O ex-presidente da República Mário Soares disse hoje ser "preciso manter a coesão nacional",
alertando que "as pessoas estão a ficar desesperadas" e que "há pessoas a passarem fome", afirmando ser possível
"temer a desagregação da União Europeia".
Durante o debate "Portugal, a crise e a importância da CPLP", que hoje decorreu na Universidade Católica do Porto,
Mário Soares afirmou que "a situação portuguesa depende em grande parte da evolução que houver na Europa" mas
que Portugal não vai ficar arruinado porque já passou por muitas crises económicas e ultrapassou-as todas.
"É preciso manter a coesão nacional e é essa uma das grandes preocupações que eu tenho em relação a Portugal
neste momento. É que as pessoas estão a ficar desesperadas, é que há pessoas a passarem fome. Isto não é
literatura, é a verdade", alertou.
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