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Valadares foi uma das freguesias que mudou de rumo político,

concretamente no que diz respeito às cores de liderança da junta. Artur Gandra

reverteu a tendência demonstrada um pouco por todo o concelho e conseguiu

aqui uma vitória para o PS. Assim se torna no presidente da autarquia local,

sucedendo a Jorge Soares, candidato pela coligação Gaia na Frente.

A passagem do testemunho aconteceu no passado dia 3, durante a tomada

de posse do novo executivo. Artur Gandra assumiu o papel principal no acto.

"Quero aqui deixar uma palavra de apreço pessoal para com os que

cessaram funções. Podemos não ter concordado com tudo, mas estou certo

que tudo fizeram para melhor gerir os destinos da freguesia. Quero também

agradecer à minha equipa, bem como aos valadarenses que acreditaram

em nós", registou o novo autarca.

"Quero sublinhar que esta candidatura moveu-se por valores, projectos e

aspectos emocionais. Espero que todos sejam respeitados. Sou uma pessoa

de bem, sou valadarense e quero muito fazer um bom trabalho em prol da

comunidade", acrescentou.

CDU forma maioria
Tal como aconteceu em Grijó e Oliveira do Douro, na junta de Valadares

não houve maioria absoluta. O PS venceu nas Autárquicas e só com os dois

elementos da CDU é que consegue formar um executivo maioritário de oito

mandatos.

"Quero agradecer a disponibilidade da CDU para formar connosco um

executivo coeso e estável. Os dois elementos vão trabalhar connosco. Esta

aliança deverá ser entendida de forma aberta e democrática", explicou Gandra.

"Queremos ser uma junta de todos e para todos os valadarenses, mesmo

daqueles que não se revêem nestas cores partidárias. Valadares precisa de

passar por cima das querelas partidárias e pessoais e unir-se nos valores

que permitam o desenvolvimento sustentado. Por isso, conto também com a

colaboração dos membros do PSD e CDS", complementou.

Diálogo com a câmara
Uma das preocupações que têm vindo a terreiro reporta-se com o facto de

haver a possibilidade de as relações entre a junta local e a câmara serem

afectadas pelo facto de serem lideradas por forças políticas distintas. Todavia,

Artur Gandra adianta que tudo fará para que tal não aconteça.

"Quero sossegar aqueles que pensam que teremos dificuldades e

problemas em lidar com o poder municipal. Garanto que respeitamos muito

a obra feita pela equipa de Luís Filipe Menezes. Queremos trabalhar para

garantir a confiança da câmara municipal. Estou convencido que com

cordialidade, urbanidade e franqueza tudo correrá para melhor. A partir de

Socialista inverteu a tendência registada um pouco por todo o

concelho e conseguiu para o PS a conquista da junta local.
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certa altura, as lutas partidárias devem ser colocadas de lado, a bem da

comunidade", respondeu.

Certo de que "o programa eleitoral servirá de base para o trabalho" a

realizar nos próximos quatro anos, Artur Gandra pede que o deixem mostrar o

que vale, até porque não tem dúvidas de uma coisa: "Valadares é a terra que

eu amo".


