Como presidente da Câmara de Coimbra levarei
as reuniões do executivo a todas as Freguesias,
abertas a quem nelas queira intervir.
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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 do Bispo e Ribeira de Frades!
Juntos Somos Coimbra!
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Fala connosco votando!
Fala referendando a tua opinião. Garante a tua voz sobre os anos em que um poder autárquico,
legislativo, de autoridades de saúde era TODO do mesmo partido e não se conseguiu salvar o Hospital
dos Covões como instituição independente e firme e autónoma. Vota contra a inércia a 26 de Setembro.
Prometeram, disseram muito, simularam divisões e desentendimentos, mas nomearam todos da
mesma família política e o hospital que era desta freguesia e para esta região, esmoreceu e mirrou.
Queremos a União de Freguesias relacionada com o Rio Mondego – já viste alguma ligação? Algum
projeto? Alguma praia por aqui? Queremos um terreno de Feiras e não só aos dias 7 e 23. Queremos
iniciativas para o espaço da Feira a 5 com animais, a 8 com artesanato, a 9 com danças e cantares, a 11
com ranchos e fanfarras. Queremos dinamizar o abandono, os outros 28 dias do mês.
Queremos sinergia das Freguesias com as instituições de ensino e construir soluções de atracção para
os estudantes que aqui passam quatro a cinco anos das suas vidas. Venham os pais visitar-nos também.
Se queres uma sociedade inclusiva, uma aposta em melhor urbanidade, boa sinalética, bom comércio
de proximidade, atenção aos problemas sociais e animais, estarás connosco.
Já que as freguesias foram excluídas das grandes superfícies, das zonas de comércio, da força da indústria
e das empresas tecnológicas, vamos dar força ao comércio da família, às mercearias, aos cafés, às lojas.
Nós queremos valorizar a qualidade de vida, o bem-estar da família, a multiplicação de lugares como o
Rossio da Ribeira e o Largo do Chafariz. Vamos embelezar.
Vamos ser firmes com tudo o que está no nosso território: o Iparque, o Choupal, o Hospital dos Covões
por exemplo.

Nós representamos o dinamismo e o futuro.
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