Candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão quer fazer mais pelo
concelho

Mário Passos assegura “transição suave” e
cinco “agendas estruturantes”
“Com Mais Ação, Mais Determinação, teremos Mais Famalicão”. Mário Passos é o
candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão, que reúne o PSD e CDS/PP do
concelho, e apresenta-se aos famalicenses para garantir “uma transição de governação
muito tranquila” que “não inverta o caminho iniciado, em 2002, por Armindo Costa e
prosseguido por Paulo Cunha, desde 2013”, mas com um programa próprio ancorado em
cinco agendas estruturantes: as agendas Famalicão Ecológico, Qualificado, Integrador,
Dinâmico e Participativo.
A apresentação pública da candidatura ocorreu ontem, domingo, 13 de junho, na Casa
das Artes, na presença de autarcas e ex-autarcas de Famalicão que ocuparam a limitada
lotação do Grande Auditório do espaço por via da Covid-19.
“É a pessoa melhor preparada para liderar o concelho e assegurar o futuro.”, referiu Paulo
Cunha, que foi apresentado como mandatário da candidatura. “Acredito nele, confio
nele. A candidatura de Mário Passos é a única que dá garantias de sucesso, que é
credível”, referiu o atual Presidente da Câmara Municipal.
“Os últimos anos foram anos de afirmação de Famalicão, consequência direta de uma
grande capacitação do território e dos seus agentes. O meu primeiro compromisso para
com os famalicenses é o de prosseguir este caminho de juntar pessoas, de as ouvir, de as
envolver, de lhes dar ferramentas para que possam evoluir”, referiu Mário Passos, falando
na capacitação do território, “quer através de infraestruturas materiais que promovam a
mobilidade, a segurança, a cultura, o desporto, a educação, a saúde e o ambiente; quer
com programas e projetos imateriais para o crescimento das pessoas, criando condições
para que, cada comunidade de freguesia seja um centro de bem-estar e de valorização
cívica.”
O candidato da Coligação Mais Ação. Mais Famalicão, que é Vereador da Câmara
Municipal de Vila Nova de Famalicão desde 2009, assumindo no atual mandato os
pelouros das freguesias e do desporto, lembrou que vem aí um novo Quadro Comunitário
de apoio e o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “Temos que aproveitar ao máximo
estas oportunidades para construir um futuro mais sustentável, justo e próspero de todos os
famalicenses, com todos e para todos. Famalicão tem que continuar a ser notado pelo
bom aproveitamento dos fundos comunitários.”, disse.
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Recorde-se que a Coligação Mais Ação. Mais Famalicão vence as eleições autárquicas
para o concelho desde 2001, primeiro com Armindo Costa, que foi Presidente de Câmara
entre 2002 e 2013, e depois com Paulo Cunha, o atual presidente da autarquia que optou
por não se recandidatar a um terceiro mandato.
“Vila Nova de Famalicão iniciou em 2002 um percurso de desenvolvimento ascendente
que nos orgulha e que afirmou e valorizou o concelho. Que nos faz sentir bem. Temos hoje,
ao contrário de 2001, uma autarquia financeiramente independente, uma comunidade
coesa, um território infraestruturado, um município inovador e audaz. Este é um crédito que
não nos podem retirar, uma marca de qualidade e eficiência da Coligação Mais Ação.
Mais Famalicão”, disse o candidato.
Vila Nova de Famalicão, 14 de junho de 2021
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