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Olá amigas e amigos da UF de Santa Clara e Castelo Viegas!
Por Santa Clara e Castelo Viegas, declaradamente me apresento como candidato a liderar os destinos desta União de
Freguesias, desta vez com alguma nostalgia, dado que por imposição legal será, se for eleito, o meu último mandato.
Não sou homem de promessas, porque a maioria delas não dependeriam só de mim, até costumo dizer, em jeito de
brincadeira, que no supermercado das eleições a prateleira das promessas já se encontra vazia.
A maior parte de vós já conhece a minha dedicação, a minha garra, o meu trabalho em prol de todos. Posso afirmar
que ninguém ficou para trás, que senti o mais pequeno problema de um freguês como sendo meu.
Tenho dado a maior importância à parte social, mas sem descurar a melhoria da qualidade de vida da população,
o apoio às nossas instituições, as limpezas, a proteção e recuperação do património, a promoção da nossa história.
Gosto de ser Presidente desta União de Freguesias, estou muito honrado e agradecido por nestes 20 anos ter tido
sempre a vossa confiança e isso quer dizer muito. Obrigado a todos.
A maior parte de vós também sabe o quanto foram difíceis estes últimos 8 anos, com a Câmara Municipal a “meter o
pau na roda” em praticamente todas as matérias, mas sobretudo no que respeita a obras que estão com praticamente
3 anos de atraso. Tenho confiança no futuro e muitas expetativas que isto possa reverter. Os próximos quatro anos
são fundamentais para afirmar Santa Clara e Castelo Viegas como freguesias de alto desenvolvimento e sei que
possuo a melhor equipa que poderia ter para este desafio, uma equipa coesa, multidisciplinar, cheia de energia,
amor, competência, construída numa conjugação de gente jovem e gente experiente, sei que tenho o melhor de dois
mundos nesta lista.
Deixo o compromisso de que vou dar tudo, tudo mesmo, para que nesta União de Freguesias tenhamos habitação
social, porque tudo o resto, como alimentação, medicamentos, ajudas técnicas, consultas de psicologia, apoio
domiciliário e todo o tipo de ajudas já fazem e vão continuar a fazer parte do nosso carinho pelas pessoas.
Estamos Juntos e Juntos Somos Amor, Juntos Somos Santa Clara e Castelo Viegas.
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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 Santa Clara e Castelo Viegas!
Juntos Somos Coimbra!
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