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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 Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu!
Juntos Somos Coimbra!

JOÃO FRANCISCO CAMPOS
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CARLOS PINTO

MARIA DA ASSUNÇÃO ATAÍDE

AMÉRICO PETIM

MANUEL BARATA TOVAR

MAFALDA FAGULHA

MARIANA RIBEIRO

HUGO VALENTE

ALBERTO BRAVO

4 (quatro) anos volvidos cá estamos, perante vós a honrar a democracia. 4 (quatro) anos de
trabalho e dedicação, JUNTOS, porque só assim é possível.
O que esta equipa, renovada, vos promete é continuar a trabalhar por TODOS, sem exceção.

JOÃO FRANCISCO CAMPOS

Esta é a hora de vos devolver a palavra.
Não parámos!!! Continuámos o trabalho passado e alicerçámos o futuro. O balanço que fazemos
é positivo, mesmo contra os muros que foram erguendo à nossa volta, num centralismo
camarário que seca tudo, sobrevivemos e soubemos arranjar soluções.
O mundo de hoje é muito diferente do de há 4 anos e a pandemia que nos afeta a todos colocou
o melhor de nós à superfície. Temos um lema que será sempre o que nos guiará: quem lança
foguetes tem que estar preparado para quando as canas caem, é para isso que somos
eleitos.

INÊS PINTO DOS SANTOS

CÉLIA OLIVEIRA

JOSÉ ROCHA

JOANA QUEIROZ

JOÃO ANTUNES

MARIA JOSÉ PEREIRA

VÂNIA SILVA RODRIGO

RICARDO SOUSA

MARIA CÂNDIDA LEITE

CLÁUDIA SILVESTRE

JOVINO AUGUSTO DA CHÃO

MARIA FERNANDA QUEJAS

VITOR MATOS CABO

CARLOS LEITE DA SILVA

MARIA HELENA CARVALHO

HELDER ABREU

Nesta lista o presidente é apenas o timoneiro da engrenagem, só faz sentido fazer este caminho
se for lado a lado, com cada um de vós. Porque um homem só de pouco vale.
Venham daí.
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MARIA CARMO FERREIRA

