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Penafiel, 21 de Abril de 2015

Tomada de Posse Núcleo JS Galegos

No passado sábado, dia 18 de abril decorreu na Junta de Freguesia de Galegos, a tomada
de posse e formalização do Núcleo de Galegos da Juventude Socialista de Penafiel, liderado por
Tiago Josué Ferreira, também vice-presidente da estrutura concelhia.
Neste momento de afirmação pública, que contou com mais de 50 pessoas na
assistência, nos quais líderes concelhios e distritais da Juventude e Partido Socialista.
Intervieram André Ferreira- Candidato à Câmara Municipal de Penafiel (CMP) pelo Partido
Socialista e primeiro vereador eleito da oposição, Fernando Malheiro- Presidente da Comissão
política Concelhia do PS Penafiel, Hugo carvalho- Presidente da Federação da Juventude
Socialista do Porto, Luís Guimarães- Presidente da JS Penafiel e, naturalmente, Tiago Josué
Ferreira agora oficialmente coordenador do Núcleo.
Em grande destaque, por todos os intervenientes, esteve o merecido crédito que estas
estruturas basilares devem receber, enaltecendo-se a sua importância inerente à atuação e
elaboração política a nível local. Com especial foco pelo coordenador, Tiago Josué Ferreira,
estiveram medidas já elaboradas pelo núcleo, mesmo antes de este estar oficialmente formado,
como a colocação do cartaz, na Avenida do Carvalheiro, em Galegos, que a JS considerava ser a
“estrada mais movimentada do concelho em piores condições” cuja repavimentação estaria
prometida, pelo menos, desde 2009 pelo antigo e atual executivo da Junta de Freguesia de
Galegos, na pessoa de António Gaspar Dias, e da Câmara Municipal de Penafiel, por Alberto
Santos e Antonino de Sousa, respetivamente. O cartaz que aparentemente era inofensivo
acabou por ter uma enorme repercussão tendo a obra começado quase de imediato, o que
satisfez o Núcleo da JS Galegos pelo seu trabalho dar frutos e a Câmara Municipal de Penafiel
ter seguido a sugestão.
Também referenciado com grande ênfase foi a proposta de revisão, na Assembleia
Municipal de dezembro de 2014 – onde se votava o orçamento da CMP para 2015- do Plano de
Contenção e Sustentabilidade, aplicado em 2010, que visava o aumento de orçamento e
valências atribuídas às freguesias do concelho, que fora chumbado por todos os presidentes de
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freguesia eleitos pela coligação Penafiel Quer (PSD/CDS-PP) vetando-se assim de aumentarem
a sua fatia orçamental em detrimento da Câmara Municipal de Penafiel.
O núcleo JS Galegos propõem-se assim a estar presente em todos os aspetos políticos e
sociais da freguesia e no apoio à população, atendendo às dificuldades e inquietações, tentando
procurar problemas e soluções que passam despercebidos aos olhos dos menos atentos.
O coordenador do núcleo e vice-presidente da Juventude Socialista de Penafiel, Tiago
Josué Ferreira não se conteve, deixando bem clara a intenção de fazer uma aposta certeira na
altura de apoiar o Partido Socialista a vencer a Junta de Freguesia de Galegos e a Câmara
Municipal de Penafiel, em 2017.

Ana Rita Azevedo,
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