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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.
RODOLFO LOUREIRO
Alcarraques

JORGE FERREIRA
Trouxemil

MARTA PINTO
Trouxemil

Mª ROSÁRIO TRINDADE
Adémia

AIRES LEITÃO
Adémia

TIAGO SIMÕES
Cioga do Monte

ENCARNAÇÃO GOMES
Fornos

CARLOS LEITE
Adémia

LICÍNIA BRITO
Ribeira de Vilela

ANA TERESA VARANDAS
Trouxemil

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 Trouxemil e Torre de Vilela!
Juntos Somos Coimbra!

JOSÉ MANUEL COELHO
Adémia

ANA CARDOSO
Cioga do Monte

JOSÉ ALBERTO
Trouxemil

CARLA CARVALHO
Torre de Vilela

JOSÉ CERDEIRA
Trouxemil

/JuntosSomosCoimbra
@JuntosSomosCoimbra
/JtsSomosCoimbra
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www.JuntosSomosCoimbra.pt

Sou a Telma Costa, tenho como motivação, ao
liderar esta candidatura à presidência da União de
Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, dinamizar
e revitalizar a terra que me viu nascer, crescer, que
escolhi para viver, trabalhar e constituir família…
Abraço este projeto com uma equipa motivada,
competente e determinada a servir a população
construindo a Freguesia cuidada e atrativa que
todos desejamos.
Uma Freguesia ativa, sendo para isso fundamental
criar uma relação de proximidade e confiança entre
a Junta de Freguesia e a comunidade, desafiando a
população a reconhecer-nos como o seu primeiro
aliado na luta pelas suas aspirações.

Sou o Carlos Rafael Fernandes e abraço
esta candidatura, constituída por um grupo de
pessoas experientes, dinâmicas e empenhadas,
tendo como motivação trabalhar em prol das
necessidades da população.
Integro um projeto focado nas pessoas e nas
potencialidades da Freguesia, buscando dar
resposta às dificuldades identificadas pela
população e procurando proporcionar uma boa
qualidade de vida para quem aqui vive e/ou
trabalha...
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JOSÉ CARAPAU COSTA
Trouxemil

LÁ SALETE MARTELO
Trouxemil

FRANCISCA ANTUNES
Trouxemil

SÃO PRATAS
Ponte de Vilela

FERANDO ANTUNES
Adões

AFONSO AMARAL
Adémia

RUI PACHECO
Torre de Vilela

ANA MARQUES
Adémia

Mª CARIDADE FERREIRA
Alcarraques

VÂNIA CHOURICEIRO
Ribeiro de Vilela

CARLOS PADILHA
Fornos

JOAQUIM ENFERMEIRO
Adões

RUI VALENÇA
Adémia

JOÃO SALGADO
Trouxemil

LUCÍLIA FERREIRA
Vilela

VIRGÍNIA AMARAL
Ribeiro de Vilela

PEDRO CARDOSO
Cioga do Monte

ISABEL ARAÚJO
Adémia

ORLANDO MARQUES
Adémia

AMÉRICO FIGUEIREDO
Torre de Vilela

FERNANDA CAÇÃO
Ribeiro de Vilela

ANTÓNIO MONTEIRO
Cioga do Monte

APOLINO F. SIMÕES
Torre de Vilela

VIRGÍNIA FONSECA
Alcarraques

GONÇALO OLIVEIRA
Fornos

HUGO OLIVEIRA
Fornos

MARIA RODRIGUES
Alcarreques

CILA PAIXÃO
Adémia

Em Outras Freguesias

Na Nossa Freguesia

Juntos Vamos Melhorar

Melhoraram os serviços
de transporte em
autocarros dos SMTUC.

Piorou a qualidade do
transporte com mais
tempo de viagem para o
mesmo circuito.

JUNTOS vamos melhorar qualidade de
transportes públicos, renegociando horários
com SMTUC de acordo com os interesses
da nossa Freguesia, como manifestados em
petição publica recente.

Nada de relevante!

JUNTOS, vamos melhorar a qualidade de vida
na Freguesia investindo em mais espaços
públicos arborizados, e acesso a internet
gratuita como existe no centro da cidade.
Os passeios e caminhos pedonais na
Freguesia serão transformados em locais
seguros, acessíveis, e confortáveis para o
prazer das «caminhadas» diárias.

FERNANDO LOPES
Adões

CÂNDIDO LOPES
Adémia

JOÃO AZEITEIRO
Adémia

Infraestruturas digitais,
e espaços públicos
arborizados
distribuídos por todas
as localidades.

Pavilhões, piscinas,
infraestruturas
desportivas e culturais,
e outros espaços
comunitários.

Nada de relevante!

JUNTOS, vamos assegurar condições para
investimento em infraestruturas desportivas,
através de programas anuais do IPDJ e outros.
Vamos também promover acordos com
Freguesias vizinhas para o acesso privilegiado
dos nossos residentes a infraestruturas aí
existentes.

Antes

Agora

Já tivemos 3 Centros
de Saúde (Adémia,
Trouxemil, Vilela).

Nenhum!

Juntos Vamos Melhorar
JUNTOS, vamos trabalhar para trazer de novo o
Centro de Saúde para junto das pessoas.

A maioria estão
fechadas ou sem
atividade relevante.

JUNTOS, temos novas soluções para revitalização do
associativismo. Não basta dar dinheiro!

Tínhamos crescimento
populacional na
Freguesia.

Redução de 7,5% na
população da Freguesia.
Em algumas localidades
redução acima de 10%.

JUNTOS, vamos trabalhar para atrair mais residentes
à Freguesia, coordenando com o Município maior
rapidez e menor custo no processo de aprovação de
projetos de obras.

Grandes obras: edifícios
das Juntas de Freguesia,
Cemitérios, capelas/
igrejas, saneamentos,
pavilhões e campos.

Pequenas manutenções
em algumas ruas,
pequenos muros,
limpezas pelo mínimo.
Tudo concentrado pouco
antes do dia de eleições!

JUNTOS, vamos trazer, de novo, os grandes projetos
para a Freguesia, assegurando o crescimento
orçamental com novos programas de apoio, nacionais
e europeus. Este investimento é feito ao longo dos
4 anos de mandato, em estreita cooperação com o
Município, com CCDRC, e com a CIM.

Esquecimento!

JUNTOS, vamos trabalhar com os proprietários
num Plano de Defesa da Floresta da Freguesia, para
melhoria de caminhos, reflorestação e reconversão de
espécies.

Tínhamos 13
associações.

Promessa de
investimento na defesa
da nossa floresta contra
incêndios.

PAULO SOUSA
Trouxemil

Que a responsabilidade não continue a ser atribuída a outros,
ela é sempre de quem está e não faz melhor!
ADRIANA RODRIGUES
Vilela

ELISABETE BARREIRA
Ribeiro de Vilela

TIAGO RODRIGUES
Adémia

DANIELA MORAIS
Ribeiro de Vilela

PAULO MARTELO
Trouxemil

CAROLINA CASTRO
Adémia

HENRIQUE SILVA
Ribeiro de Vilela

GENA RIBEIRO
Trouxemil
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