Como presidente da Câmara de Coimbra levarei
as reuniões do executivo a todas as Freguesias,
abertas a quem nelas queira intervir.

INFO
MAIL

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 João do Campo!

GRAÇA GANDARA

Juntos Somos Coimbra!

/JuntosSomosCoimbra
@JuntosSomosCoimbra
/JtsSomosCoimbra
www.JuntosSomosCoimbra.pt
CDS-PP

O Nosso Compromisso
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Graça Maria Pacheco Gândara, 51 anos, mãe de 2 filhas, é natural de São João do Campo. É
Assistente Técnica Administrativa no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.
Nos últimos anos fez parte de listas à junta de Freguesia de S. João do Campo, tendo no último
mandato sido eleita pelo movimento Somos Coimbra e durante dois anos fez parte do executivo
da freguesia com o cargo de secretária. Retomou o seu lugar na assembleia de freguesia no
restante mandato.
Aceita candidatar-se pela coligação Juntos Somos Coimbra para dar continuidade a trabalhos
já iniciados e que não podem ser interrompidos, nomeadamente, retirar o regulamento do
cemitério de S. João do Campo do fundo da gaveta, apresentado em assembleia de freguesia, e
dá-lo a conhecer aos fregueses para que possam usufruir dos benefícios aí inscritos. Terminar o
projeto da capela mortuária de Cioga do Campo, sendo da sua insistência e acordo na altura da
coligação com o PS. Empenhar-se pelas obras no interior do centro de saúde, criando melhores
condições aos utentes e aos funcionários. Informar e dotar os fregueses de regras claras sobre
o funcionamento dos equipamentos públicos.
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Melhorar as condições da extensão
do Centro de Saúde e assegurar a sua
permanência;
Dar continuidade ao Regulamento
do cemitério, trabalho já iniciado e
apresentado em mesa de assembleia
enquanto membro do executivo
em coligação (rever e publicar o
regulamento);
Terminar o projeto da Casa Mortuária
da Cioga do Campo;
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Requalificar
os
espaços
de
confraternização: - tornar a Mata da
Geria num espaço para as Famílias e
promover um parque de merendas;
Promover a requalificação do Salão
Paroquial;
Requalificar e potenciar o Polidesportivo;
Promover a colaboração
coletividades da terra;
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Repensar com a comunidade
condições da Feira Semanal.
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