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

O BE vai concorrer Ã presidÃªncia dos trÃªs concelhos da regiÃ£o de LafÃµes,
prometem trabalhar em conjunto, apostando na intermunicipalidade.

pela primeira vez, com candidatos que

O diretor executivo da AssociaÃ§Ã£o de Solidariedade Social DÃ£o LafÃµes, MÃ¡rio Pereira, a responsÃ¡vel pelos serviÃ§os
do MinistÃ©rio da Agricultura na regiÃ£o, Maria do Carmo Bica, e o gestor cultural Marco MendonÃ§a sÃ£o os cabeÃ§as de
lista em Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela, respetivamente.

Como Ã¡reas prioritÃ¡rias para a aÃ§Ã£o conjunta, os candidatos elegeram a mobilidade das pessoas, a proteÃ§Ã£o
ambiental e as polÃ-ticas agrÃ-cola e florestal, a programaÃ§Ã£o cultural, o emprego, o desenvolvimento econÃ³mico e a
inovaÃ§Ã£o e a educaÃ§Ã£o e formaÃ§Ã£o profissional.

Maria do Carmo Bica, de 50 anos, que Ã© vereadora independente na CÃ¢mara de Vouzela, apontou como "um exemplo
muito interessante da intermunicipalidade" a Feira de LafÃµes, que durante nove ediÃ§Ãµes se realizou rotativamente entre
os trÃªs municÃ-pios, mas que "acabou por falta de diÃ¡logo".

A engenheira agrÃ-cola referiu que esta Ã© uma regiÃ£o que tem "caracterÃ-sticas muito iguais e uma identidade comum",
nÃ£o sendo possÃ-vel a quem nela viaja perceber onde acaba um concelho e comeÃ§a outro.

"Ã‰ uma regiÃ£o com bastante homogeneidade, mas temos andado de costas voltadas uns para os outros", lamentou.

A candidata Ã CÃ¢mara de S. Pedro do Sul exemplificou com o que se passa ao nÃ-vel do ensino secundÃ¡rio, onde existe
"falta de complementaridade e concorrÃªncia pelo mesmo tipo de cursos" entre as escolas da regiÃ£o.

JÃ¡ MÃ¡rio Pereira, de 56 anos, que Ã© deputado municipal independente em Vouzela e que agora se candidata Ã CÃ¢mara
de Oliveira de Frades, referiu que as trÃªs autarquias podem trabalhar juntas para "encontrar novas formas de organizar
os transportes pÃºblicos" e tambÃ©m na luta contra o pagamento de portagens na autoestrada A25.

Por outro lado, considerou que "os municÃ-pios, isoladamente, nÃ£o tÃªm dimensÃ£o crÃ-tica" para avanÃ§ar com alguns
projetos.

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

Marco MendonÃ§a, de 31 anos, referiu que, apesar dos objetivos comuns, cada candidatura terÃ¡ um programa prÃ³prio
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 nÃºmero e
qualidade" que possam contribuir para alterar os mÃ©todos seguidos em cada um dos municÃ-pios.
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Acompanha a candidatura no facebook:Â https://www.facebook.com/autarquicasbe.lafoesÂ
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