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 Brasfemes!
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Pretendemos
1

Queremos uma Freguesia sinónimo de
educação, criatividade, cultura e património, identidade coletiva, solidariedade e inclusão.

2

Reativar a Extensão de Saúde e reabrir a
Farmácia.

3

Reorganizar os limites territoriais da
Freguesia, homogeneizar a leitura de rua,
através de passeios, valetas, sinalização e
lombas (Regulamentos Municipais objetivos e a
funcionar).

melhor saúde, crescimento e envelhecimento participativo.
atratividade, com oportunidades para a fixação de população jovem.
verde (re)ordenado, de cursos de água e qualidade de vida.
Fregueses Felizes, que estimule o empreendedorismo e o desenvolvimento de projetos.
rejuvenescimento da vontade local, plural e com mecanismos dinâmicos entre instituições.
confiança em caminhos transformadores, participativos e cuidadores dos espaços.
ruralidade e proximidade, com transportes públicos e acessibilidades ajustadas.
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Melhorar as ligações de transportes públicos
entre freguesias vizinhas, passando por Lagares
e Remungão, com uma digna rotatividade de
horários, uma linha direta a Coimbra, passando
por Sinceira e Vilarinho de Baixo.

4

Reabrir o “Caminho do Correio”, criando trilhos
e caminhos pedestres, promovendo a adoção
de comportamentos e estilos de vida mais
saudáveis.

5

Reordenar a floresta circundante, criando um
cordão de segurança com espécies autóctones,
conjugando crescimento económico e ambiente.

6

Criar zonas de Bem-Estar na Serra de Ilhastre
(construção de um passadiço em madeira, um
baloiço e um parque de merendas), na estrada de
Lôgo-de-Deus, Bostelim; Lagares; Remungão;

Brasfemes (criação de um circuito pedonal);
Sinceira; Vilarinho e Paredes, promovendo
a sustentabilidade dos recursos, repondo
os ecossistemas junto aos cursos de água,
preservando a geologia e a biodiversidade.
7

Recuperar e dignificar o Património Histórico/
Cultural, Religioso, Natural e Imaterial,
criando um centro interpretativo (“linha” de
moinhos de vento na Serra de Ilhastre/ centro
de artes ligado a profissões desaparecidas da
nossa freguesia, com projetos educativos em
articulação com a Biblioteca Anexa, o Jardim
de Infância e o 1º Ciclo).

8

Proteger,habitar,cuidar,projetaredesenvolver
todos os Lugares da Freguesia, contemplando
iluminação pública adequada, o alargamento
da rede de fibra ótica, aumentando o número
de ecopontos, incrementando a inclusão, sem
barreiras arquitetónicas.

9

Reencontrar o debate e o pensamento da
Freguesia, criando um Gabinete de Apoio ao
Associativismo (G.A.A.).

10

Criar uma “Junta de Freguesia Aberta”, com
mecanismos para ouvir os Fregueses, avaliar
e aumentar a transparência.
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