Documento de investigação
Leiria não existe
Esta teoria já existe há muito tempo, Leiria é absolutamente falsa, foi criada por António de Oliveira
Salazar para fingir que existia um antro de oposição, neste caso a Marinha Grande, que na verdade era
uma vila no Ribatejo com atores contratados. Mais tarde teve mesmo de criar "Leiria", que na verdade é
apenas uma zona de Alvaiázere que foi urbanizada. Mas está algo errado, o PS só entrou na
conspiração recentemente. O objectivo era dizer aos estrangeiros: "Vêem, há aqui uma zona bastante
comuna e eu ainda não mandei ninguém para o Tarrafal, logo sou um democrata" mas o Américo
Thomaz não deixou e mandou a PIDE-DGS intervir pois os EUA e a URSS, que já se tinham
apercebido da situação através dos seus satélites sabiam que tão rica baía entre Tomar e Pombal seria
certamente explorada por nações que poderiam desequilibrar o balanço bicéfalo que na altura se vivia
entre os mundos Capitalista e Comunista.
Quando caiu o regime, vários foram os políticos que quiseram expor Leiria, há até quem diga que
naquele comício do Soares Carneiro, a verdade seria exposta. Foi por isso que a CIA colocou Cavaco
Silva no governo, com a promessa de que Leiria votaria sempre no PSD, garantindo um grande número
de deputados. Quando António Guterres tomou o poder, o medo de gerar uma crise de refugiados de
zonas à volta com a descoberta de que afinal eram ilhéus numa baía, levou a que ficasse calado.
Só com José Sócrates chegamos ao ponto da simulação, através do projecto "Leiria Nostrum", presente
na acta de um almoço que teve lugar no Tavares Rico em Julho de 2007, sendo esse o ponto de
viragem do PS em Leiria, com a simulação a ganhar poder a tempo das eleições de 2015.
É inadmissível que esta mentira continue. É impressionante como desde sempre a educação e o
governo fazem limpeza cerebral a todo o povo português, fazendo-nos acreditar que Leiria existe. Os
fatos são indubitáveis: Leiria não existe! Não existe nada nesse ponto do mapa português, o governo
faz-nos acreditar nisso para nos roubar mais impostos. O nosso povo não merece passar por isto.

