
Passos inaugura obras
com almoço gratuito
Bragança Chefe do Governo presidiu a cerimónia organizada pelo
presidente social democrata da autarquia e condenada pela oposição

O primeiro ministro participou
ontem na cerimónia de inaugura
ção dosnovos edifícios daCâmara
Municipal de Bragança liderada
pelo PSD aqual incluiu umalmo
ço oferecido à população que o PS
qualificou como uma descarada
ação de campanha

Entendemos esta iniciativa

como umaclara inequívoca e des
carada açãode campanha acusou
o candidato do PS JúlioMeirinhos
à presidência da câmara liderada
pelo social democrata Jorge Nu
nes que não concorre àspróximas
autárquicas de 29 de setembropor
játeratingido o limite de trêsman
datos
Acandidatura do PS convidada

para a grande festa de inaugura

ção vercaixadorequalificado
Forte de São João de Deus sede
dos Paços do Concelho decidiu
não marcarpresença depois de ter
tido conhecimento dapresença
do primeiro ministro Pedro Pas
sosCoelho

Hátrês anos quePassosCoelho
estánoGoverno enão temos regis
to dasuavindaaBragançapara re
solverqualquerproblemaque afli
jaa região Nos últimos trêsmeses
e depois de publicamente assumi
das as candidaturas às autarquias
de2013 esta éasegundavez que se
deslocaàcapital de distrito obser
vou Júlio Meirinhos

Oprimeiro ministro esteve a 1
de junhono local que ontem inau
gurou parapresidiràcerimóniade

entrega da obra da barragem de
Veiguinhas

PassosCoelho regressou ontem
para inauguraruma obra que en
volveu o investimento de 12 3mi
lhões de euros na reabilitação da
antiga câmara e na construção de
novos edifícios queencerraramao
público para a festa com almoço
gratuito para a população convi
dada nos últimos dias pela autar
quia a participarno evento
Segundoogabinete de impren

sa da CâmaraMunicipal de Bra
gança foram feitas duasmil reser
vas para o almoço

O chefe do Governo discursou
no novo largo do município para
algumas centenas depessoas e ou
viu os protestos de um grupo de

funcionários públicos de escolas
deBragança que ostentavam fra
ses escritas em folhas de papel

Excedentários são o 1 °Minis
tro e companhia Lda ou Se que
remcortar cortemnasvossasmor

domias eram algumas das frases
dirigidas a Pedro Passo Coelho
que passou pelo local sem falar
comosmanifestantes

Opresidente daCâmaradeBra
gança JorgeNunes aproveitou a
ocasião para transmitir agradeci
mentos públicos e fazer o balanço
dos seus 16 anos de gestão autár
quica durante os quais garantiu
Bragança evoluiumuito
Nestas eleições o PSD escolheu

Hernâni Dias para candidato à
presidência daCâmaraMunicipal
deBragança tendo comoadversá
rios além do socialistaJúlio Meiri
nhos José castro pela CDU Tei
mo Cadavez CDS PP Gil Gon
çalves BE e Humberto Rocha
como independente
Em2009 o PSD ganhou aautar

quia com 48 1 dos votos 62 6
em 2005 e elegeu quatro vereado
res o PS 27 5 dois vereadores e
o Movimento Sempre Presente
16 1 um

REAÇÃO

Bloco diz que Passos
ofendeu a população
O BE disse ontem que foi
umaofensa àpopulação de
Bragança oprimeiro minis
tro ter estado numa inaugu
ração qualificada como uma
enorme ação decampanha
do PSD paga comeráriopú
blico O chefe doGoverno
Pedro Passos Coelho inaugu
rounovos edifícios dacâma

ra com um almoço oferecido
àpopulação pela autarquia
lideradapor JorgeNunes
PSD OBE que foi convida
do e se fez representar adian
tou Foi com surpresa e até
estupefação que constatá
mosque não foimais do
queumaenorme ação de
campanhaeleitoral doPSD
pagapelo erário público
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