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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.

Caras/os Amigas/os,
Apresento-me como Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais,
pela Coligação Juntos Somos Coimbra, às eleições do próximo dia 26 de setembro.
Advogado, com mais de 40 anos de exercício de actividade, tenho total disponibilidade para
enfrentar os problemas que uma Freguesia com a dimensão e a complexidade de Santo António
dos Olivais necessariamente levanta. Com 20 anos de experiência autárquica em Coimbra
(Vereador, Deputado Municipal e Presidente da Assembleia da nossa Freguesia durante oito
anos), com abundante intervenção no associativismo cultural, desportivo e assistencial, é nesta
Freguesia que resido há mais de 50 anos.
Integro uma lista de cidadãos com atividade profissional, experiência autárquica, associativa
e de intervenção na sociedade, igualmente disponíveis e aptos a darem o melhor ao serviço da
nossa Freguesia.

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 Santo António dos Olivais!

FRANCISCO RODEIRO

Juntos Somos Coimbra!

Com o respeito que é devido a quem nos precede, pela sua competência e generosidade, abrese um ciclo por força da transferência de competências para as freguesias, acompanhada do
expectável aumento, para já a triplicar, dos recursos financeiros transferidos do orçamento da
Câmara Municipal para as Freguesias.
O acréscimo de competências e de recursos implica o aumento de responsabilidades, que não
enjeitamos, consabido que é o princípio de que o governo de uma autarquia local, como é a
Freguesia, deve estar sempre ao serviço das pessoas e das instituições nela sediadas, numa lógica
de proximidade, transparência, inovação e rigor.
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Resumidamente, o nosso programa acentua as vertentes:
Ação social
RICARDO JESUS CÂNDIDO
Técnico Superior, Área Financeira

JAIME CARVALHO E SILVA
Professor do Ensino Superior

MARIA FERNANDA PEREIRA
Técnica Superior

ANA MARIA CORTEZ VAZ
Professora

JOÃO JOSÉ MADEIRA
Delegado Comercial

CLÁUDIA SOBRAL
Assistente Social

CARLOS GUIMARÃES
Geógrafo/Urbanista

RUI FÉLIX AMADO
Jurista

CRISTINA FAUSTINO AGREIRA
Docente do Ensino Sup. Politécnico

ANA RITA MONTEZUMA
Marketeer

DIOGO DIREITO FAGUNDES
Gestor

HELENA BIGARES GRANGEIA
Farmacêutica/Doutoranda

Porque as pessoas, em particular as mais vulneráveis, pobres e fragilizadas são o centro da nossa
administração, a Junta, incentivando o trabalho do Gabinete de Ação Social e do Centro Social Dr.
Fausto Correia, continuará a assegurar o apoio aos jovens, aos idosos, às famílias, aos deficientes e
aos doentes que dele careçam.
As Ações de Solidariedade – princípio basilar do nosso mandato – serão, também, concertadas com
as instituições de caráter civil e religioso, como a Segurança Social, a Cruz Vermelha Portuguesa,
a Cáritas Diocesana, as IPSS, as Associações vocacionadas para o apoio à deficiência, a rede de
estabelecimentos comerciais e a generosidade dos cidadãos.

Salubridade e Ambiente
JOSÉ MANUEL BAPTISTA
Técnico Superior, Engº Civil

SAMUEL FERREIRA
Economista/Programador

ANA PAULA ARAÚJO
Assistente Médica

RICARDO ALBINO
Empresário de Restauração

HUGO SCHÖNENBERGER DE OLIVEIRA
Médico

ANABELA RAMOS
Psicóloga

Daremos uma atenção muito especial e empenhada à questão sensível da higiene e limpeza das
vias, ruas, passeios e espaços públicos ajardinados, incluindo o Cemitério da Freguesia.
As associações de moradores serão convocadas para colaborarem ativamente nessas ações.
Estaremos muito atentos e sensíveis à problemática das alterações climáticas.

FRANCISCO ALVES FERREIRA
Técnico Superior

CRISTINA MARIA ANJINHO
Assistente de Ação Médica

JOÃO PAULO ASSIS
Representante Empresarial

ROSA MARIA CAMPOS
Professora de Ensino Secundário

VASCO CABRAL SEMEDO
Sociólogo

CATARINA ALEXANDRA ANDRADE
Farmacêutica

Educação, Cultura e Turismo
Mediante acordos de cooperação com as Instituições de Ensino, a Junta de Freguesia concederá
apoio a alunos carenciados, premiando, também, o mérito e o trabalho.
ANÍBAL DE MOURA LOPES
Engenheiro Civil

FREDERICA MORÃO CHICHORRO
Funcionária Pública

KÁTIA TRALHÃO
Assistente Social

GONÇALO JOSUÉ LOPES
Estudante

JOANA BOA-ALMA PAIS
Fisioterapeuta

MARTIM PORTO
Médico

JOSÉ ALMEIDA GOMES
Empresário

MARIA TERESA NORTON
Estudante

ILDA MARIA DOS SANTOS
Empregada Comercial

ANTÓNIO GALA FAGULHA
Gestor

MANUEL ALBERTO PAIS
Estudante de Medicina

PAULO JORGE LEITÃO
Engenheiro Civil

Em matéria de Cultura, o princípio é apoiar e manter as iniciativas e ações desenvolvidas na área
da Freguesia, introduzindo os aperfeiçoamentos que se justifiquem, tais como: Festas dos Santos
Populares, Romaria do Espírito Santo, Festivais de Música, e de Dança, Feiras e Mercados e a Gala
Sénior. Promoveremos também Festivais de Teatro, das Artes e Ofícios e dos Pequenos Cantores,
uma Feira do Livro, tudo em articulação com as Instituições, Associações e Escolas destas áreas do
conhecimento.

Todo o esforço será feito para a recuperação do Anfiteatro da Rua de Santo António e sua afetação à
atividade cultural. Pretendemos o desenvolvimento do Turismo Ambiental, Cultural e do Património
Material e Imaterial da Freguesia, elaborando um Roteiro próprio, ressalvando os Lugares Antonianos.

Associativismo, Desporto e Tempos Livres
Todos os Clubes, Centros, Associações e Coletividades são elementos fundamentais para a prática
desportiva e de lazer, e a Junta, sobre assegurar financiamento no quadro do Regulamento Desportivo,
com eles estabelecerá acordos de cooperação visando o bem-estar e a saúde da população, através por
exemplo, de caminhadas, torneios, concursos, galas, etc.
Manteremos as ações e atividades dedicadas aos nossos seniores – Hidroginástica, Chi Kung, Yoga,
Teatro e Coro Misto.
Será proposta à Câmara Municipal a construção de novos Parques Infantis e Geriátricos (na Mainça, por
exemplo), reclamada a construção do parque no Bairro Norton de Matos e assegurada a conservação dos
existentes, como é o caso do da Solum.
Concretizada será também a descentralização das reuniões da Junta e dos próprios Serviços, assente
numa política de proximidade aos residentes na Freguesia.
Serão atualizados os veículos de comunicação digital entre as/os Cidadãs/os e a Junta de Freguesia,
apostando na modernização administrativa dos processos e dos procedimentos – serviços online, balcão
virtual, gestão documental, aplicações móveis e presença nas redes sociais.

Com a Vossa Confiança e com a Nossa Dedicação,
Faremos de Santo António dos Olivais uma Freguesia Melhor e Mais Solidária.
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