Candidato da Coligação Mais Ação Mais Famalicão preparado para um
terceiro e ainda mais ambicioso mandato

Rui Alves tem um plano "para as pessoas"
"Acima de tudo, temos um plano para as pessoas". É este o foco de Rui Pacheco Alves,
candidato de Bairro pela Coligação Mais Ação Mais Famalicão. Após o revés causado
pela pandemia, que "levou o que tínhamos de melhor", o candidato assumiu a pretensão
de "reabilitar as associações e as instituições", assim como devolver o ânimo à
comunidade. "É imperativo não deixar ninguém para trás". Rui Alves está atento "às
necessidades causadas por esta crise e que continuará a trazer deafios". O candidato
reforçou a intenção de investir nas infraestruturas de ensino existentes na freguesia, pois "a
escola é o único elevador social de uma comunidade, não diferencia ricos, nem
pobres", e destacou a reabilitação da Escola da Ferreirinha, onde surgirá uma valência
descentralizada do Centro de Saúde de Delães, que "vai servir a comunidade".
Para além das preocupações resultantes da pandemia, Rui Alves assume que pretende
desenvolver, de igual forma, "dois projetos de enorme envergadura, e de enorme
dinâmica para a nossa freguesia, um deles é o Parque António Sampaio, precisamos
nitidamente de requalificá-lo (...) com campos de futebol e piscinas, (...) e um parque
infantil e de merendas", assim como, investir na melhoria das condições de mobilidade
pedonal, através da criação de uma zona destinada aos pedestres, "uma passagem que
ligue o nosso Amieiro Galego a Caniços".
Apesar das novas intenções para o mandato a que se candidata, Rui Alves diz não ter-se
esquecido das medidas que ficaram por executar neste último quadriénio, defendendo
que "nos próximos quatro anos terminaremos" o que ficou por cumprir, contando, para tal,
com o apoio de Mário Passos, Candidato à Câmara Municipal pela Coligação Mais Ação
Mais Famalicão. Realçou o seu apoio ao candidato, dizendo que "nós, em Bairro, estamos
muito confortáveis com esta escolha. (...) O rumo vai continuar, Mário Passos está mais do
que preparado para exercer este cargo". "É uma pessoa que vai muito para além das
fronteiras deste concelho e que representa muito na nossa comunidade" referiu Rui Alves.
"O teu manifesto é também o meu manifesto" salientou Mário Passos, perante as intenções
do candidato à freguesia de Bairro. "O Rui tem visão no ato de governar (...) adequa a sua
estratégia à realidade dos tempos", realçando a sua capacidade de detetar défices ao
nível de infraestruturas, assim como de bem-estar da comunidade.
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O candidato à Câmara Municipal expressou a sua preocupação pela área da saúde e
bem-estar, informando que será "intransigente com o Estado Central, exigindo o que Bairro
e Famalicão têm direito, sob ponto de vista dos investimentos necessários para as
unidades de saúde". Mário Passos destacou, igualmente, a necessidade de reforçar as
ações de cariz preventivo, através de "percursos de freguesia", que ofereçam serviços
especializados, para que todas "as pessoas possam desenvolver o exercício físico" com o
apoio de técnicos habilitados, de modo a potenciar a qualidade de vida e a saúde dos
cidadãos.
Vila Nova de Famalicão, 11 de julho de 2021
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