Apresentação pública de candidatura realizou-se nesta quinta-feira, 22 de
Julho

Manuel Oliveira ainda quer mais para S.
Martinho
A qualidade de vida de S. Martinho é notada e invejada mas é possível ir mais longe.
Manuel Oliveira sente-se com “força e vitalidade para mais quatro anos”. Um Parque de
lazer para a Freguesia, oferta de serviços de enfermagem na sede da junta, aquisição
de um espaço para a capela mortuária, apoio na aquisição de medicamentos, apoio
gratuito de transporte para consultas a idosos e doentes carenciados e um serviço
focado no apoio social a crianças e idosos, são algumas das ambições que o atual
presidente da Junta de Freguesias tem para completar um ciclo autárquico de 12 anos .
“É um presidente com selo de qualidade. O Manuel Oliveira deu continuidade ao
processo de desenvolvimento iniciado pelo seu antecessor, José Luis, que é atualmente
seu mandatário de candidatura, e tem sido exemplar no governo da freguesia”. Mário
Passos, o candidato da Coligação Mais Ação Mais Famalicão à Câmara Municipal,
partilha da opinião do atual presidente da autarquia, Paulo Cunha, e testemunha as
capacidades do candidato, que no último mandato “conseguiu concretizar várias obras
estruturantes na freguesia, como, entre outras, a requalificação da Sede da Junta, do
Adro da Igreja e da principal artéria da freguesia, e implementou uma grande dinâmica
na comunidade nos mais variados domínios”
Mário Passos diz que o caminho é para continuar e garante que estará com Manuel
Oliveira para que a freguesia “consiga mais um conjunto de serviços de grande
qualidade e proximidade para a sua população”.
“O muito que foi feito em Vale S. Martinho nos últimos anos é tão só um sinal do muito
que há para fazer nesta freguesia e neste concelho. Queremos que o sol continue a raiar
na freguesia e no concelho e que tudo continue a correr bem. Para isso, é preciso que
estes candidatos, com provas dadas, continuem à frente dos destinos de S. Martinho e de
Famalicão”, referiu Paulo Cunha. “São uma certeza. Têm projetos, têm equipa e têm
capacidade de implementação”, concluiu.
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