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

jsctorresmondego

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 Torres do Mondego!

PEDRO ABRANTES

Juntos Somos Coimbra!

/JuntosSomosCoimbra
@JuntosSomosCoimbra
/JtsSomosCoimbra
www.JuntosSomosCoimbra.pt
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Propomos:
1

No período 2011 a 2021 a freguesia de Torres do Mondego perdeu mais de 15% da sua população
residente destacando-se como o pior resultado do concelho de Coimbra.
A burocracia e a falta de investimento na qualidade de vida das nossas populações incentivam ao
abandono deste fantástico local às portas de Coimbra.
Assumimos o desafio de estancar o decréscimo populacional com a criação de incentivos à natalidade e
à fixação de jovens casais na freguesia e com apoio à reabilitação das inúmeras habitações degradadas
e desocupadas.
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PEDRO ABRANTES
Casal da Misarela

BETO MARQUES
Vale de Canas

HELENA MARTINS
Vale de Canas

MARCO SANTOS
Dianteiro

FERNANDO MALÍCIA
Torres de Mondego

SÓNIA TELES
Torres de Mondego
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NELSON COSTA
Carvalhosas

CARLA SOUSA
Casal do Lobo

PEDRO GABRIEL
Cova do Ouro

MIGUEL CARDOSO
Casal da Misarela

MARIA JOÃO CARDOSO
Torres do Mondego

IVO FRANÇA
Carvalhosas

DIANA SIMÕES
Vale de Canas

HELENA CRAVEIRO
Zorro

JOÃO PAIXÃO
Palheiros

RITA GONÇALVES
Casal da Misarela

NELSON RODRIGUES
Dianteiro

JÚLIA SANTOS
Vale de Canas

7

Implementar parceria com os CTT na sede
da Junta e levar os serviços da Junta de
Freguesia pelo menos uma vez por mês a
cada localidade.

Promover o desenvolvimento de obras
essenciais como:
7.1

Finalização da rede de Saneamento
Básico;

7.2

Criação de
Dianteiro;

espaço

multiusos

no

Criar a feira da Freguesia com a
apresentação cultural das associações
e coletividades, ranchos folclóricos, e
atividades desportivas e culturais das
localidades da freguesia.

7.3

Conclusão da 2ª fase da estrada entre o
Casal da Misarela e Vale de Canas;

7.4

Promover a divulgação da nossa freguesia
e criar dinâmicas e intercâmbios com as
Freguesias limítrofes.

Pavimentação da via entre o Porto das
Carvalhosas e o Cemitério de Torres do
Mondego;

7.5

Beneficiar a Praia Fluvial e áreas adjacentes
com a criação de parque de merendas.

7.6

Pavimentação da via entre as
Carvalhosas e a estrada do Carvalho;

7.7

Aumentar o número de ecopontos e
relocalizar os alguns dos existentes para
locais onde seja possível estacionar;

7.8

Consolidar a rede de Iluminação pública
em todos os arruamentos da freguesia.

Diligenciar a beneficiação da Mata Nacional
de Vale Canas e promover a reabertura do
quiosque.
Promover a proteção do ambiente e da
floresta com identificação dos trilhos
pedonais e de BTT e limpeza dos caminhos
florestais para garantir pelo menos a
passagem de um carro de bombeiros.
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Pavimentação da via entre o Casal da
Misarela e a Ribeira da Misarela;

