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Bloco de Esquerda Concorre nos 3 Concelhos de Lafões
02-Jul-2013

O BE vai concorrer à presidência dos três concelhos da região de Lafões,
prometem trabalhar em conjunto, apostando na intermunicipalidade.

pela primeira vez, com candidatos que

O diretor executivo da Associação de Solidariedade Social Dão Lafões, Mário Pereira, a responsável pelos serviços do
Ministério da Agricultura na região, Maria do Carmo Bica, e o gestor cultural Marco Mendonça são os cabeças de lista em
Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela, respetivamente.

Como áreas prioritárias para a ação conjunta, os candidatos elegeram a mobilidade das pessoas, a proteção ambiental e
as políticas agrícola e florestal, a programação cultural, o emprego, o desenvolvimento económico e a inovação e a educação e
formação profissional.

Maria do Carmo Bica, de 50 anos, que é vereadora independente na Câmara de Vouzela, apontou como "um exemplo
muito interessante da intermunicipalidade" a Feira de Lafões, que durante nove edições se realizou rotativamente entre os
três municípios, mas que "acabou por falta de diálogo".

A engenheira agrícola referiu que esta é uma região que tem "características muito iguais e uma identidade comum", não
sendo possível a quem nela viaja perceber onde acaba um concelho e começa outro.

"É uma região com bastante homogeneidade, mas temos andado de costas voltadas uns para os outros", lamentou.

A candidata à Câmara de S. Pedro do Sul exemplificou com o que se passa ao nível do ensino secundário, onde existe
"falta de complementaridade e concorrência pelo mesmo tipo de cursos" entre as escolas da região.

Já Mário Pereira, de 56 anos, que é deputado municipal independente em Vouzela e que agora se candidata à Câmara
de Oliveira de Frades, referiu que as três autarquias podem trabalhar juntas para "encontrar novas formas de organizar
os transportes públicos" e também na luta contra o pagamento de portagens na autoestrada A25.

Por outro lado, considerou que "os municípios, isoladamente, não têm dimensão crítica" para avançar com alguns projetos.

Na sua opinião, "uma boa estrada entre S. Pedro do Sul e Oliveira de Frades" e "construir a ecopista do Vouga" são duas
grandes obras que estão por fazer e devem ser projetadas em conjunto.

Marco Mendonça, de 31 anos, referiu que, apesar dos objetivos comuns, cada candidatura terá um programa próprio para
os seus concelhos e suas freguesias.

As candidaturas do BE pretendem eleger em Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela "pessoas em número e
qualidade" que possam contribuir para alterar os métodos seguidos em cada um dos municípios.

AMF // SSS

Lusa/fim

http://viseu.bloco.org

Produzido em Joomla!

Criado em: 21 August, 2019, 14:13

Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

Acompanha a candidatura no facebook: https://www.facebook.com/autarquicasbe.lafoes
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