EM FOCO

10

Nova junta quer Centro
de Convívio de Bertiandos

PS prepara acordo
em Bárrio e Cepões

A lista "Juntos por Bertiandos" venceu as
eleições para a freguesia, preparando-se agora Isabel Vilaverde para viver "uma experiência nova" como presidente da Junta.
Isabel Vilaverde diz ter recebido esta vitória
"com enorme agrado", sublinhando estar convicta desde o início que iria vencer. "A oposição pensava que ia vencer, mas nós estávamos
convencidos que iríamos ganhar. Quando se
entra em algo nunca se pensa que é para perder. Esta vitória não foi uma surpresa", assinalou a autarca eleita. A diferença que ditou a
vitória da lista independente sobre a do PSD
foi de 30 votos. "A votação na freguesia sempre foi muito renhida. Estava a contar com
mais votos, mas este ano a diferença foi de 30
votos", comentou Isabel Vilaverde.
Apesar da lista "Juntos por Bertiandos" se
apresentar independente, contou com o apoio
do CDS-PP, uma "parceria" que Isabel Vilaverde vê como "uma mais-valia". "Entendemos que esta parceria era uma mais-valia para
a concretização das nossas ideias e dos nossos
projectos. Esperamos que leve ao desenvolvimento harmonioso da nossa freguesia", enalteceu a vencedora, acrescentando que "não basta
ganhar as eleições" e há que "impedir a paragem no tempo".
Como prioridade elege a criação de um
Centro de Convívio de Bertiandos "para toda
a população da freguesia". O centro será activado no edifício da antiga escola primária.
"Vai ser um centro aberto a toda a população. É o nosso grande projecto, mas também
temos outros para melhoria de infraestruturas
públicas, iluminação pública, intervenção no
cemitério, dar apoio às associações e muitos
outros", explicou.
Pela primeira vez a ocupar o cargo de presidente da Junta de Freguesia, Isabel Vilaverde
diz tratar-se "de uma experiência nova", contando com o apoio de vários elementos da sua
equipa que já fizeram parte da autarquia.
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CDU com "resultado
de grande significado"
em Ponte de Lima

Pedro Lima (PS) venceu as eleições autárquicas para a freguesia de Bárrio e Cepões.
Sem maioria absoluta adianta que "de uma
maneira ou de outra terá de haver um acordo" com outra lista.
Pela primeira vez, as populações das freguesias de Bárrio e Cepões votaram para escolher
os representantes em conjunto, fruto da associação de freguesias. Pedro Lima foi o vencedor,
conseguindo destacar-se na freguesia de
Cepões, mas no Bárrio diz ter "sido favorecido
pela divisão das pessoas".
"Estava mais ou menos à espera deste tipo de
resultado. Mas no domingo fiquei na dúvida.
Em Cepões previa que votassem em massa na
minha lista e tive mais de 50 por cento dos
votos. No Bárrio, a dúvida que tinha era se a
população se ia associar ao presidente que tinha.
As pessoas dividiram-se e eu fui favorecido",
comentou Pedro Lima.
O autarca-se mostra-se "satisfeito" com o
resultado obtido ao mesmo tempo que se diz
"apreensivo, devido aos problemas que a associação de freguesias pode acarretar". "Espero
que a população mostre alguma compreensão,
porque o meu objectivo é trabalhar de igual
modo pelas duas freguesias", declarou Pedro
Lima. Agora eleito, o autarca do PS quer ter a
população a seu lado. "Mereço o benefício da
dúvida. Já sei que vai ser difícil, porque a cor da
Junta não é da cor da Câmara Municipal. Nós
não temos problemas em trabalhar com a
Câmara e se houver democracia eles têm de
aceitar", regista, sublinhando que a votação para
a câmara foi maioritariamente para o CDS-PP.
Sem maioria absoluta terá de chegar a "um
acordo de uma maneira ou de outra". "Ainda
não posso dizer nada sobre isso, porque ainda
estamos a conversar e não está nada decidido. A
reunião para instalação da Junta de Freguesia
será dia 19 e vamos tentar acordar alguma coisa", concluiu Pedro Lima.

A Comissão Concelhia de Ponte de Lima
do PCP afirma que a CDU alcançou "um
resultado de grande significado", considerando ser "a única força política que no conjunto dos órgãos autárquicos cresce em percentagens, votos e eleitos".
Assim, na Câmara Municipal, a CDU passa
de 828 votos para 1.035 votos e na Assembleia
Municipal passa de 1.101 votos para 1.180
votos. "Com estes resultados, a CDU consegue
eleger pela primeira vez dois elementos na freguesia de Calheiros e um eleito na freguesia da
Facha, reconquista um eleito na freguesia de
Arcozelo e mantém o eleito na freguesia de
Arca/Ponte de Lima, passando a ter um total de
cinco eleitos em Assembleias de Freguesia", diz
o PCP em comunicado.
Relativamente à Assembleia Municipal,
"apesar do aumento do número de votos, a
CDU viu diminuída a sua representação de
dois para um eleito, causa da extinção das freguesias e consequente redução da eleição directa
de membros para a Assembleia Municipal"
"O objectivo perseguido com tenacidade da
eleição de um vereador da CDU em cada ciclo
eleitoral para a Câmara Municipal ainda permanece distante na vontade dos pontelimenses,
com esperança no futuro, com propostas e trabalho, estamos fortemente convictos e empenhados para que seja uma realidade em tempo
breve", regista a CDU.
A coligação garante que os seus eleitos "tudo
farão para corresponder à confiança depositada,
assumindo a responsabilidade de manter um
contacto permanente com a população e a de
defender firmemente".
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