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A freguesia da Madalena esteve em destaque
entre os resultados escalpelizados nas últimas
Autárquicas. O desfecho do vencedor esteve em
causa até à abertura da última urna e o resultado
ditou uma diferença de apenas 98 votos entre a
coligação Gaia na Frente e o PS.

Com isto, Carlos Cidade deixou de liderar
politicamente a junta local, cedendo o lugar a Fran-
cisco Leite. E é esta personalidade que nos
próximos quatro anos tem a responsabilidade de
lutar pelos interesses desta terra. Mais: é com
maioria absoluta que o vai fazer.

Posto isto, o novo executivo da Madalena tomou
posse no passado dia 31, cabendo ao novo
presidente abarcar o maior número de parabéns.

"Terminado o período eleitoral e feita a escolha,
é o virar de página na história da nossa recente
vila. É o fim de uma guerra institucional com o
município, que durou mais de uma década e que
só trouxe prejuízos para a Madalena". Foi desta
forma que Francisco Leite deu início ao discurso
no acto de assumir funções, na certeza de que
daqui para a frente o diálogo entre a junta e câmara
municipal será diferente, até porque ambas são
lideradas por elementos da coligação PSD-CDS/
PP.

"Temos a felicidade de pertencer a um concelho
cuja câmara é superiormente governada. A nossa
freguesia não pode suprir às necessidades que o
constante crescimento da nossa comunidade
exige. Foram 12 anos perdidos numa guerra estéril
e sem sentido, que só serviu a causa partidária,
ignorando os interesses da Madalena", exortou

Novo presidente diz que acabou a guerra

institucional entre a junta e o município.

Exercer uma política de proximidade e

governar para todos são objectivos do

recente autarca

Francisco Leite assume
funções na Madalena

Francisco Leite, acrescentando que "o PS teve 20
anos para desenvolver o seu projecto" e que agora
chega a vez de pôr em prática as novas propostas
apresentadas e sufragadas pela população.

Governar para todos
Apesar de a margem de vitória ter sido curta, o

novo autarca não dúvida que todos os
madalenenses "terão os mesmos direitos e serão

tratados da mesma forma". O objectivo é "resolver
os problemas mais prementes" da comunidade,
em detrimento de "interesses pessoais ou
partidários", exercendo-se como tal "uma política
de proximidade com as pessoas".

Tendo o apoio social como a principal bandeira
de cartaz, Francisco Leite termina dizendo que
conta com o apoio da câmara municipal para
melhor poder governar e desenvolver a Madalena.

A freguesia da Madalena foi uma das
surpresas das eleições de 11 de Outubro. Poucos
acreditavam na mudança na freguesia. Mas a
população é soberana e decidiu dar o voto de
confiança à lista Gaia na Frente, liderada por Fran-
cisco Leite, deixando para segundo plano o
socialista José Carlos Cidade.

O ex-autarca aceitou democraticamente o
resultado e resolveu agradecer aos fregueses,
deixando uma pequena mensagem nas caixas
de correio madalenenses.

"Os eleitores da Madalena foram chamados
a expressar-se livremente por sufrágio directo e
universal, tendo os resultados ditado o meu
afastamento do executivo local, por uma margem

Carlos Cidade disponível para a freguesia

Projecto ‘Por Si e Pela Madalena’ não se

esgota apesar de ter perdido

Autárquicas. Socialista continua a

querer ouvir as preocupações dos

madaleneses

de 98 votos, ao fim de ter estado a servir a
população e contribuir para o desenvolvimento da
Vila nos últimos 20 anos".

Mas o resultado foi renhido, como reconhece o
ex-edil recordando que "cerca de 2200 eleitores -
dos 5105 que votaram - confiaram o seu voto no
projecto e na equipa por mim liderados". E por
isto: "a estes, em particular, quero dizer que lhes
agradeço a confiança em mim depositada e
informá-los que assumirei o meu lugar da
Assembleia da Vila da Madalena, com a mesma
dignidade e postura que, ao longo de oito anos,
exerci as funções de presidente de junta da nossa
Vila".

Carlos Cidade salienta que estará atento ao
desenvolvimento da comunidade, dando especial
atenção às obras idealizadas ou iniciadas pelo
executivo que liderou. Por exemplo, no que diz
respeito ao Centro de Saúde da Madalena, a
Creche e ao Centro de Dia com Apoio Domiciliário
que têm de estar no terreno até ao próximo mês;
os projectos aprovados pelo QREN para a

freguesia e que têm de estar concluídos até 2013,
concretamente a requalificação da orla marítima
e o Campus Escolar do Castro; assim como o
Centro Cívico, a ampliação do cemitério e a
iluminação do polidesportivo do Cruzeiro cujas
concretizações "dependem apenas da vontade
política da câmara", explica o socialista.

Cidade termina confirmando "que estará à
disposição (como sempre estive) para efectuar
atendimentos aos moradores" aos sábados de
manhã, na secção do PS da Madalena.


