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

/JuntosSomosUFAntuzedeeVildeMatos

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 Antuzede e Vil de Matos!
Juntos Somos Coimbra!

CLÁUDIO MACHADO
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Cláudio José Temudo Machado, nascido em 1978, no concelho de Coimbra, vivo desde sempre na
localidade Póvoa do Pinheiro. Profundo conhecedor do território da Freguesia e da Cidade e com
grande sensibilidade para o seu ordenamento e gestão. Caracterizo-me por dinamismo espírito de
equipa e iniciativa, tenho no meu carácter, enquanto cidadão, a força e o rigor para ajudar a promover
o desenvolvimento sustentável da UFAntuzede e Vil de Matos, e é com essa motivação para trabalhar,
que agora me proponho novamente nesta candidatura.

CLÁUDIO MACHADO
Empresário

LINA SANTOS
Administrativa

RICARDO RODRIGUES
Eng. Eletrotécnico

GONÇALO MADEIRA
Empresário

Na nossa equipa á candidatura à Assembleia Geral da União de Freguesias de Antuzede e Vil de Matos,
o firme propósito de trabalhar para os cidadãos e com os cidadãos, no intuito de fazer desta freguesia
um conjunto de lugares ainda melhores para viver, sendo assim propomos os nossos compromissos:
1

Dar voz e fomentar a participação dos
cidadãos

2

3

4
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Manter as vias e pontos de recolha lixo
regularmente limpas

Promoção de eventos desportivos e
culturais interligados entre as localidades
da freguesia

8

Manutenção espaços verdes e espaços
públicos

Realização de ligações rodoviárias entre
localidades freguesia

9

Resolver definitivamente a rede
transportes públicos na freguesia

Apoiar continuamente as Associações e
Clubes existentes na Freguesia

5

Verificação e Fiscalização ativa sobre a
Unidade de Tratamento de Resíduos

6

Recuperação de património existente e sua
colocação ao serviço da população

JOÃO FERREIRA
Bombeiro Sapador

SUSE ALEGRE
Administrativa

JACINTA OLIVEIRA
Empregada de Limpeza

RUI DAVID SILVA
Chefe de Vendas

ALCINDA BAPTISTA
Bancária

JOÃO MACHADO
Motorista / Taxista

DIANA SILVA
Estudante

MARCELO CONCEIÇÃO
Responsável de Laboratório

SILVIA CARACITAS
Contabilista

HERMÍNIO DIAS
Engenheiro Agrícola

de

10

Trabalhar assiduamente na prevenção
de incêndios e construção de um ponto
abastecimento de água a combatente de
incêndios

11

Tratamento de protocolos entre várias
identidades (ARS Centro, SIBS, EDP, AC,
CTT….)
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