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 Ceira!
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Caros Ceirences,
Sou a Luísa Saro, tenho 59 anos, sou casada e mãe de dois filhos. Resido na freguesia de Ceira há 40 anos
onde, até hoje, tenho os meus espaços comerciais. Sou diretora de vendas e marketing de uma empresa de
cosméticos e formadora em várias áreas. Sou monitora dos Cursos Socioculturais há 20 anos.
Fui membro da Assembleia da Junta de Freguesia de Ceira durante 4 anos.
Aceitei este grande desafio de liderar esta lista de candidatura à Junta de Freguesia de Ceira pela coligação
Juntos Somos Coimbra. Honrosamente me comprometo a fazer com que a nossa freguesia seja atrativa
nas mais variadas vertentes. Queremos mais desenvolvimento na área socioeconómica, cultural e de
lazer. Um dos principais objetivos é derrubar a barreira que separa Ceira da Coimbra urbana.
Não estou sozinha nesta caminhada; rodeei-me de uma equipa dinâmica, com pessoas empenhadas e
altamente capacitadas para desenvolver os nossos projetos e fazer acontecer.
Queremos obras estruturantes.
1

O Pavilhão Multiusos tem que ser uma
realidade!

2

Requalificar a entrada de Ceira (a freguesia
merece um Cartão de Visita que não brilhe só
no Natal).

3

Devolver dignidade ao rio Ceira com zonas de
lazer e atração.

4

Providenciar o alargamento do pontão
no Fundo de Ceira e executar outras
infraestruturas.

5

Promover a manutenção do património
existente, valorizando-o e divulgando-o.
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6

Apoiar as nossas coletividades nas suas
dificuldades e incentivá-las nas suas
conquistas.

7

Incentivar o diálogo entre pares, com
transparência na comunicação, do modo a
termos ceirenses inclusos na ação do executivo.

8

Apoiar os jovens na sua vitalidade através
da sua participação ativa, transmitindo-lhe
confiança e esperança.

Derrubar barreiras burocráticas
e entrar em ação será o nosso lema.
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DANIEL MATIAS
Sobra de Ceira

ANA CRISTINA RODRIGUES
Boiça

FERNANDO ROSÁRIO
São Frutuoso

ISABEL CUNHA
Sobral de Ceira

LUIS VICENTE
Cabouco

ALDINA DOMINGUES
Ceira

DINIS AMADO
Cabouco

PEDRO SIMÕES
Ceira

PATRÍCIA DIAS
Eira Velha

ZITA ALEXANDRE
Ceira

ODÍLIA FERREIRA
Boiça

EMANUEL DIAS
Eira Velha

PAULA VICENTE
Boiça

JORGE PRAZELOS
Foz do Mosteiro - Cabouco

TÂNIA MATA
Foz do Mosteiro - Cabouco

ALICE BAPTISTA
Tapada

CARLOS ALMEIDA
Vendas de Ceira

JOAQUIM AMARAL
São Frutuoso

SANDRA BORGES
Lagoas

VALDEMAR VICENTE
Tapada

OS NOSSOS JOVENS

INÊS CUSTÓDIO
Ceira

FERNANDA SOUSA
Ceira

MAFALDA GOMES
Ceira

MARIA COIMBRA
Ceira

DIANA MATIAS
Ceira

