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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 São Martinho de Árvore e Lamarosa!
Juntos Somos Coimbra!
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Apoio Social:
Apoiar os projetos e obras de associações visando a criação de centros de Dia/Lar;
Alargar a ginástica e o passeio Sénior;
Melhorar o funcionamento da comissão social da freguesia.

Educação:

Caros amigos e amigas,
Apresentamos a nossa equipa de candidatos constituída de forma abrangente por pessoas
competentes e empenhadas na defesa dos interesses de TODOS OS CIDADÃOS e que se propõe
trabalhar com rigor, dedicação e isenção pelo desenvolvimento sustentado da nossa União de
Freguesias!
Objetivamente, pretendemos implementar uma nova dinâmica social na freguesia com
medidas de apoio à fixação dos nossos jovens e apoio social a idosos e carenciados.

É urgente inverter o abandono da nossa freguesia.
O nosso compromisso é procurar melhorar as condições de vida
de todos os residentes.

Instalar coberturas nos espaços exteriores das escolas e jardins-de-infância;
Apoiar visitas de estudo dos alunos das escolas e jardins-de-infância;
Promover a prática desportiva escolar, incluindo natação em piscinas municipais;
Alargamento do período de funcionamento das escolas e jardins-de-infância;
Apoiar atividades de tempos livres em articulação com a Camara Municipal;
Proporcionar a visita dos alunos ao cinema e teatro;
Criar bolsa de mérito escolar.

Juventude:
Acompanhar e apoiar os jovens que pretendam construir habitação;
Garantir a pavimentação dos espaços de cedência obrigatória;
Apoiar a Natalidade;
Implementar o Festival de Verão da Juventude.

Urbanismo e Ambiente:

CDS-PP

Garantir a limpeza permanente das ruas;
Criar depósitos para recolha de monos;
Requalificação do património edificado e espaços públicos;
Recuperar a mata em São Martinho de Árvore;
Protocolar a criação de grupo de Sapadores bombeiros.

Acessibilidades e Reabilitação Urbana:
Melhorar a rede de caminhos florestais;
Colocação de dispositivos de controlo de velocidade.

Atividades socio-económicas:
Implementar zona industrial, em conjunto com o Município de Coimbra;
Realizar Feira Gastronómica e etnográfica anual.

Coletividades:
Apoiar as iniciativas de carácter cultural (Folclore; exposições; festas, etc.);
Apoiar financeiramente os projetos de obras em curso;
Apoiar a requalificação dos espaços desportivos existentes na freguesia.

Serviços:
Alargar o período funcionamento do posto médico;
Melhorar o serviço de transportes públicos com o serviço dos SMTUC;
Manter os postos de atendimento da freguesia, alargando o período de funcionamento;
Manter o posto CTT;
Criar zonas públicas de acesso gratuito á Internet;
Melhorar a rede telemóvel e internet.
Este é o nosso projeto para o desenvolvimento da nossa freguesia, com igualdade de tratamento
e oportunidades para todos.

Acredite em nós.
Contamos com o seu apoio!

