Como presidente da Câmara de Coimbra levarei
as reuniões do executivo a todas as Freguesias,
abertas a quem nelas queira intervir.

/JuntosSomosAlmalagues

Cumprirei a descentralização (DL 57/2019) e
reforçarei o Gabinete de Apoio às Freguesias, as
quais verão fortalecida a sua autonomia, os meios
financeiros e os recursos humanos e terão as
máquinas da Câmara ao seu dispor. As obras não
sofrerão atrasos.
Vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida
nas Freguesias!
Juntos Somos Almalaguês!
Juntos Somos Coimbra!
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Dirijo-me a todos vós como candidata independente à Junta de Freguesia de Almalaguês, apoiada pela
coligação Juntos Somos Coimbra.

GRAÇA FONSECA SIMÕES
Almalaguês

INÊS SANTOS
Casal Novo

LINO ANTÓNIO
Portela do Gato

VÂNIA CATARINA CANCELA
Casal Novo

ROSA SANTOS
Anaguéis

CARLOS QUITÉRIO
Rio de Galinhas

LÍDIA OLIVEIRA
Almalaguês

ANA LÚCIA FONSECA
Almalaguês

RUI PIEDADE
Almalaguês

PEDRO PEREIRA
Almalaguês

ANA CUNHA
Portela do Gato

ALCIDES OLIVEIRA
Rio de Galinhas

JORGE MACHADO
Abelheira

ARNALDO ISABEL
Monforte

PEDRO RODRIGUES
Rio de Galinhas

FERNANDO AMADO
Almalaguês

MARIA FERREIRA
Monte de Bera

RICARDO SEQUEIRA
Cestas

ARTUR PEDRO
Rio de Galinhas

Sabem que, como “filha da terra” que sou, sempre aceitei desafios e superei obstáculos que se
atravessaram no meu percurso de vida.
Este é um desafio que aceitei e que pretendo vencer com o vosso apoio pois trabalhar pela freguesia e
para a freguesia, com competência, rigor, seriedade e dedicação é uma tarefa difícil mas compensadora.
O que me move é a necessidade de desenvolver Almalaguês, apoiar as suas gentes e tornar esta freguesia
mais dinâmica, mais limpa e mais reconhecida.
A estagnação a que a freguesia de Almalaguês está votada tem de ser revertida o que acontece se houver
investimento não só económico mas também, e sobretudo, pessoal.
Almalaguês precisa de pessoas capazes e empenhadas para promover o seu desenvolvimento nas mais
diversas áreas: da saúde, educação, cultura, desporto, ao ambiente e transportes.
Enquanto professora, sei que o trabalho de grupo é fundamental, por isso constituí uma equipa capaz,
dinâmica e empenhada, aliando a juventude à experiência autárquica.
“Juntos Somos Almalaguês” é o lema que temos, todos, de defender e abraçar.

Juntos, vamos
1

Concluir a rede de saneamento básico

3

Promover a saúde, a cultura e o desporto

2

Melhorar a rede de transportes públicos

4

Investir na preservação e desenvolvimento
da tecelagem

Para concretizarmos o nosso projeto, para desenvolvermos a freguesia de Almalaguês, temos de nos
unir, temos de ser Almalaguês e todos, todos Juntos Somos Almalaguês.
imoes
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