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Caros habitantes da União de Freguesias de Assafarge e Antanhol,
O meu nome é António Lopes Fernandes Teodoro, tenho 64 anos resido em Assafarge há 42 anos, sou casado e tenho 3 filhos.
É com muito gosto que venho comunicar-vos, que sou candidato à presidência da União de Freguesias de Assafarge e
Antanhol, nas próximas eleições autárquicas agendadas para dia 26 de Setembro.
Não sou iniciante uma vez que faço parte do executivo da UFAA há 8 anos. Em 2019 assumi a presidência desta União de
Freguesias, pelas circunstâncias que certamente todos conhecem.
Desde o dia que assumi esta tarefa, que me guio pelo espirito de missão e serviço à causa pública. Trabalhar para o bemestar de todos os habitantes da nossa Freguesia, mantendo a limpeza e requalificação de espaços públicos, implementando
as obras projetadas, analisando com responsabilidade e respondendo a todos os pedidos feitos por telefone, pessoalmente
ou por e-mail.
Estive sempre próximo da comunidade e inteirei-me das dificuldades das pessoas, associações, coletividades desportivas
e culturais. Esta é uma área em que tenho conhecimento pessoal, pois durante muitos anos fiz parte da direção do Centro
Desportivo Recreativo e Popular de Assafarge, da Direção do Grupo de Cantares e Danças de Assafarge do qual fui um dos
fundadores, tal como também fiz parte da Direção do Conselho Economico da Igreja Paroquial de Assafarge.
Atualmente sou o presidente da Comissão Social da nossa União de Freguesias o que me proporciona um conhecimento
efectivo das necessidades das pessoas mais carenciadas da nossa U.F.A.A. Este, é um cargo que me permite, uma facilidade
na agilização e procura ativa de ajuda, de modo a proporcionar melhores condições de vida aos fregueses mais carenciados,
juntamente com as técnicas que dão apoio para a resolução de todos os problemas.
Fiz o que estava ao meu alcance, tendo em conta cada um de vós, com o propósito de melhorar e resolver os problemas e
dificuldades. Procurei, sempre que possível, integrar me e/ou fazer parte da solução das situações, tendo como principio
o melhor para todos, sem prejuízo de ninguém. Vou continuar a trabalhar, para que a nossa Freguesia tenha todas as
condições, e apresente qualidade de vida, não só para nós, como para as gerações futuras, de modo a que se sintam felizes
e tenham orgulho da nossa terra.
É por isso que criamos uma equipa de trabalho que cruza várias gerações, com a experiência necessária para abraçar esta
missão autárquica, que muito nos entusiasma e orgulha. São pessoas com um dinamismo fantástico, que tem orgulho na
nossa terra, com experiência em vários quadrantes na nossa sociedade como por exemplo, na área da educação, turismo,
economia, cultura, ambiental e social, entre outras.
Temos uma estratégia preparada e clara para o nosso desenvolvimento e afirmação, estaremos próximos da comunidade,
com confiança e sentido de responsabilidade.
Queremos continuar a desenvolver e a criar novos projetos que tragam prosperidade e desenvolvimento à nossa União de
Freguesias.
É por isso que temos lutado e queremos continuar a trabalhar, é esta a nossa ambição!
Contamos com o seu apoio, dia 26 de Setembro,
vote Juntos Somos Assafarge e Antanhol, Juntos Somos Coimbra!

Antonio Teodoro
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Como presidente da Câmara de Coimbra levarei
as reuniões do executivo a todas as Freguesias,
abertas a quem nelas queira intervir.
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 Assafarge e Antanhol!
Juntos Somos Coimbra!
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Mas ao mesmo tempo, vamos ser arrojados nos projetos e ideias que queremos implementar em
Assafarge e Antanhol, como por exemplo:
1

Criação de um circuito pedonal/ciclável entre
Assafarge e Palheira;

2

Instalação de zona de lazer, caminho pedonal
e requalificação do espaço ribeirinho em
Antanhol/Albergaria/Cegonheira;

Caros concidadãos,
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Estamos aqui para apresentar a nossa candidatura à União de Freguesias de Assafarge e Antanhol,
encarando este desafio com a garra que nos caracteriza e com uma vontade renovada de continuar
a trilhar o caminho do progresso e do desenvolvimento, para benefício de todos os fregueses.
É com a vossa confiança, que queremos trabalhar com competência, rigor e honestidade, para que
a nossa terra possa ter e consolidar uma qualidade de vida sustentável.

Não fazemos promessas irrealistas!
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Comprometemo-nos sim, com a nossa postura, dedicação e empenho. É primordial para nós ouvir
as pessoas, instituições e empresas, para juntos conseguirmos trazer maior benefício à nossa terra.
Estamos totalmente motivados e focados para isso!
A visão que temos para Assafarge e Antanhol é colocar em primeiro lugar o bem-estar de todos.
Para isso, pretendemos continuar a estreitar os laços institucionais com todas as entidades, ligadas
às mais diversas áreas, tais como, o ensino, solidariedade social, cultura, desporto e associativismo.

8

Assumir a posse das escolas na UFAA que se
encontram desativadas para aproveitamento
social, cultural e associativo;

9

Nova sede de junta de freguesia;

10

Criação de um Espaço de Habitação Social
para casos de emergência familiar;

3

Requalificação do recinto do Santo Amaro;

4

Finalização da estrada que liga o I-Parque ao
centro de Antanhol;

11

Divulgação dos Sistemas de Incentivos
Nacionais e Europeus para apoio às empresas;

5

Requalificação/pavimentação da Rua Carreiro
da Vila - Palheira até à Rua da Salvação no
Moinho de Vento/Bairro do Limoeiro;

12

Reativação da Feira de Outono para dinamizar
as atividades das associações, coletividades e
artesãos da União de Freguesias

6

Continuação do estudo/projeto
concessão do futuro Lar de Idosos;

13

7

Criação do orçamento
comunidade;

Vamos continuar a lutar para que mais
recursos financeiros sejam disponibilizados
pela Câmara Municipal de Coimbra, a favor
da nossa União de Freguesias.
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Não iremos esquecer ainda, o diálogo de forma responsável, de sermos justos e solidários com quem
precisa, mas também a necessidade de implementar uma política social, desportiva, ambiental, cultural
e educativa.
A nossa terra precisa de uma equipa dinâmica que lute e defenda os seus interesses, que assuma os seus
anseios e ambições, num desafio que é diário. Por essa razão, foi decisivo para nós, que o nosso grupo
fosse composto por mulheres e homens de várias gerações, com experiência profissional e de vida, com
propostas e ideias que nos enchem de orgulho e que, sem dúvida, vão elevar a nossa União de Freguesias
ao patamar de qualidade que queremos.
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Caros Amigos e Amigas, temos Equipa para esta missão, por isso dia 26 de Setembro, votem no primeiro,
votem Juntos Somos Coimbra, Juntos Somos Assafarge e Antanhol!

