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De cara lavada. Assim se apresenta a nova

equipa que gere o destino político da Junta de

Avintes. Mário Gomes cede o lugar a Nuno Oliveira

e é este que responde pela vontade popular nos

próximos quatro anos. O administrador do Parque

Biológico tomou posse, no último 31, tal como todo

o executivo, e anunciou que irá acumular os dois

cargos públicos.

"Nunca poderia abandonar o cargo para que

fui eleito, sob pena de perder totalmente a

credibilidade e nunca mais ter coragem para entrar

em Avintes. Não seria justo que, ao fim de 26 anos

no Parque biológico, o tivesse de abandonar. Irei

acumular os dois cargos", confessa Nuno Oliveira.

Ausente da cerimónia esteve o ex-presidente

da edilidade local. A não presença de Mário Gomes

acabou por ser a situação mais inesperada, pelo

que o discurso de despedida acabou por ser feito

por carta enviado à redacção (ler caixa anexa). Aliás,

o ex-presidente renunciou ao cargo para que foi

eleito, abandonando assim a oposição socialista

nesta edilidade.

A coligação Gaia na Frente acabou com

conseguir maioria absoluta em Avintes. Os sete

mandatos conferem à equipa de Nuno Oliveira as

melhores condições de governabilidade, 16 anos

depois de o PS e Mário Gomes chefiarem esta

autarquia, mas mesmo assim o novo presidente

sublinha que a tarefa requer responsabilidade.

"Confesso que esta nova tarefa me entusiasma

e me assusta. O projecto de participar no

desenvolvimento da comunidade é aliciante. Mas

assusta-me a eventualidade de não ser capaz de

cumprir as altas expectativas que os avintenses

me depositaram", observa Nuno Oliveira, pedindo

que não lhe seja dado os parabéns hoje, mas

antes "daqui a quatro anos".

Objectivos para quatro anos

Entre o rol de objectivos apresentados por Nuno

Oliveira destaca-se os de curto prazo e que se

pretende colocar em prática até ao final do ano:

reorganização e modernização dos serviços da

junta; levantamento de problemas, sendo

publicado um livro branco da freguesia; preparar o

plano de actividades para quatro anos e o

orçamento para 2010; aprovação do regulamento

de apoios a associações e abertura de concurso

para a concessão desses apoios para o que vem;

nomeação das comissões de preparação, para

2010, da Festa da Broa, Concurso de Cascatas e

passeios de terceira idade; e, por fim, elaboração

do Plano Rodoviário de Avintes.

"Peço tempo de tolerância, pois se começar a

resolver problemas avulso, darei o primeiro passo

para um mau mandato. Todos os avintenses serão

contactados para exporem, por escrito, os

problemas com que se defrontam. O apuramento

destes será o nosso guia de trabalho ao longo

dos próximos quatro anos", explica Nuno Oliveira,

completando que "isso não implica que outras

Nuno Oliveira toma posse

em Avintes
Autarca quer registar todos os problemas

da freguesia e fazer um guia de trabalho

para os próximos quatro anos. Novo

presidente acumula o cargo de

administrador do Parque Biológico

coisas sejam feitas neste período", tendo como

exemplo o início das obras de requalificação do

Largo da Gândara, por parte da câmara.

E por falar em nisto, Nuno Oliveira deixa a

garantia de total apoio de Luís Filipe Menezes para

obras que a comunidade deseja, até porque "os

recursos da junta são limitados".

De destacar que o novo autarca deixou um

apreço final para as pessoas que deixam de ter

funções na junta, como são os casos de Mário

Gomes, Cipriano Castro e José Cardoso.

"Ninguém faz tudo bem e ninguém faz tudo mal.

Não sei se vou fazer melhor, mas sei que vou fazer

diferente", conclui.

Apesar de não ter estado presente no acto de

posse do novo executivo da junta de Avintes, o ex-

presidente da autarquia local fez chegar ao di-

rector do NG uma carta de despedida ao cargo

que desempenhou nos últimos 16 anos. Aliás,

Mário Gomes renunciou ao cargo para que foi

eleito, pelo que abandona a oposição socialista

nesta edilidade. Aqui fica, na primeira pessoa,

parte do que foi escrito por Mário Gomes.

"Nos últimos 16 anos fui presidente da Junta

de Avintes, função que desempenhei com muita

dedicação e empenho. Procurei sempre de-

fender, da melhor forma que sabia e podia, os

interesses da Vila de Avintes, colocando os

interesses da comunidade sempre em primeiro

lugar. Nem sempre terei conseguido atingir os

objectivos pretendidos, mas nunca desisti,

mesmo quando as dificuldades eram muitas,

pelo que sinto ter conseguido cumprir com as

minhas responsabilidades e obrigações o cargo

que os avintenses me elegeram (…) Só assim

temos na nossa terra equipamentos nunca an-

tes imagináveis, tais como Centro de Dia,

Creches, Infantário, Centro de Convívio, Escola

EB2.3, Construção do CDH da Mesquita, Quartel

da GNR, os terrenos do Lar da 3.ª Idade e a

requalificação do Areinho de Avintes. Sinto-me

plenamente realizado pela forma como consegui

Mário Gomes despede-se de

cabeça erguida

um desenvolvimento como nunca [Avintes] teve

em época anteriores. Sei que muito há ainda por

fazer e o trabalho nunca está terminado, mas

parto com a certeza de que deixo iniciados em

vários sectores, propostas e projectos para os

novos autarcas poderem concluir. (…) Sou

avintense e nunca deixarei a minha terra."


