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Seria "um desastre", diz Mário Soares
Ex-presidente da República não acredita numa eventual abolição definitiva dos subsídios de
férias e de natal porque é "um exagero que só cria situações difíceis a Bruxelas".
23:44 Terça feira, 3 de abril de 2012
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O ex-presidente da República Mário Soares considerou hoje que ocorte permanente dos subsídios de férias e de
natal seria "um desastre" mas não acredita que isso vá acontecer porque é "um exagero que só cria situações difíceis
a Bruxelas".

+VISITADOS

No final do debate "Portugal, a crise e a importância da CPLP", que hoje decorre na Universidade Católica do Porto,
Mário Soares foi questionado sobre o facto da Comissão Europeia não ter descartado a possibilidade dos cortes nos
13.º e 14.º meses para a função pública e pensionistas serem permanentes.
"Parece-me isso um desastre mas não quero dizer mais do que isso porque seria prematuro", começou por
responder.

Perante a insistência dos jornalistas, Mário Soares disse não querer "falar muito sobre isso ou desenvolver" o tema
porque "é dar força aos que fazem isso". "Isso é uma asneira. Não pode ser assim", concluiu.

TOP UTILIZADORES

■

Zorrinho explica novos carros do PS no
Facebook

■

A parte do discurso que Passos C oelho não leu

■

IRS com taxa mais baixa de 14,5%, maior
situa-se nos 48%

■

Hollande até pôs um luso-francês a receber
Seguro no Eliseu

■

Armstrong usou programa de doping mais
sofisticado do mundo

Questionado se pensa que Portugal caminha para esse cenário, o ex-primeiro-ministro foi perentório: "não quero
acreditar nisso. Penso que não. Isso é um exagero que só cria situações difíceis a Bruxelas, no meu entender".

+COMENTADOS

Lusa
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