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.
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Vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida
nas Freguesias!
Juntos Somos Cernache!
Juntos Somos Coimbra!
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Aceitei liderar a equipa de candidatura à Assembleia de Freguesia de Cernache com elevada motivação
para fazer diferente e elevar Cernache.
Apresentamos a nossa candidatura, movidos por um enorme sentido de responsabilidade, transparência,
rigor e com a ambição de melhorar as condições de vida de todos os que vivem na freguesia.
Esta equipa pretende desenvolver o crescimento do tecido empresarial de Cernache e promover a
habitação. Quer uma freguesia mais verde, mais sustentável, mais equilibrada e onde seja realmente
bom viver.
Será no contacto diário e constante com as pessoas, individualmente ou organizadas em coletividades,
associações, instituições, escolas, comissões de moradores e empresas que pretendemos desenvolver a
nossa ação.
Connosco a Junta de Freguesia será um espaço sempre aberto e atento às necessidades de todos os
concidadãos.
Elaborámos um programa abrangente do qual destacamos as seguintes propostas:
1

Desenvolver uma rede de ciclovia e pedonal
com acessibilidades para a população com
mobilidade reduzida.

4

Desenvolver ação social através da criação
de uma Loja Social e atribuição de bolsas de
estudo para alunos residentes em Cernache.

2

Elaborar um programa especial de apoio às
associações e coletividades de Cernache.

5

3

Criar as condições para a Praia Artificial de
Cernache.

Propor alteração do PDM permitindo criar
novas áreas empresariais e habitacionais em
Cernache.

ISABEL EUFRÁSIO CORREIA
Professora de Educação Musical

MARCO RODRIGUES
Técnico Sonoplastia e Vídeo

PATRÍCIA ESCAROUPA
Enfermeira

MANUEL DIAS
Engenheiro Eletrotécnico

ANDRÉ LESTON
Estudante

CESALTINA SARAIVA
Reformada

PEDRO RAJADO
Estudante

JORGE CORREIA
Advogado

MARGARIDA CRUZ
Administrativa

VÍTOR FERREIRA
Técnico de Telecomunicações

JOÃO NABAIS
Técnico Superior de Desporto

MANUELA CORREIA
Técnica de Vendas

BERNARDO BARRADAS
Estudante

EDGAR ABREU
Enfermeiro

ANA MAIA
Desempregada

FILIPA GERALDO
Empregada de Limpeza

HUGO GONÇALVES
Gestor de Frota

MARIA DOS ANJOS GAUDÊNCIO
Reformada

Contamos com a vossa confiança, através do vosso voto, para garantir uma Freguesia de Cernache
atrativa para viver, trabalhar e acima de tudo ser feliz.

Afinal, a freguesia de Cernache é a nossa/vossa casa!
Todos Juntos Somos Cernache, Todos Juntos Somos Coimbra!

Is ab el
Para mais informações e consulta do programa completo
aceda à nossa página de facebook através da ligação: @juntossomoscernache
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