Candidato da Coligação Mais Ação Mais Famalicão quer alavancar a
freguesia para novo patamar

Manuel Soares para unir Cruz
Manuel Soares não aceitou ser candidato à presidência de Cruz de “ânimo leve” mas a
sua vontade em querer dar seu contributo à freguesia e colocá-la no local que merece
fê-lo aceitar encabeçar pela primeira vez uma candidatura à presidência da Junta.
Membro da Assembleia de Freguesia e presidente da Comissão de Festas do Sr. dos Aflitos,
Manuel Soares quer recuperar o tempo perdido. “A Freguesia podia ter ido mais longe.
Não acompanhou o ritmo decrescimento e de desenvolvimento que vimos noutras
freguesias do concelho, não consegue fixar nem atrair nova gente”.
O grande objetivo é, pois, inverter o ciclo e colocar Cruz num patamar mais elevado, com
apoios aos movimentos associativos e às varias gerações de cidadãos e reestruturação
de serviços, “para que ninguém precise de sair da freguesia para os obter.”
“Precisamos de unir Cruz. Só com união é que poderemos evoluir e o Manuel Soares reúne
todas as condições para o fazer”, refere o Candidato da Coligação à Câmara, Mário
Passos. “O que demora a fazer quando estamos juntos é muito menor do que quando anda
cada um para o seu lado”. “O Manuel Soares está preocupado com tudo e com todos e
isso é meio caminho andado”.
Também Paulo Cunha acredita nas capacidades do candidato, “porque o conheço há
bastantes anos, é uma certeza, é seguro que será um excelente Presidente de Junta”.
Na apresentação do candidato, Mário Passos revelou que o município vai apresentar
brevemente um projeto para o largo do Sr. dos Aflitos que se posicionará como “uma
alavanca de desenvolvimento multifacetado, equipado com um conjunto de valências
que vai ao encontro da qualidade de vida que defendemos paras as nossas freguesias”.
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