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PROGRAMA DE CANDIDATURA
O grupo de cidadãos constituído em lista candidata à Assembleia de Freguesia, denominado “Cidadãos por Coim-
bra” (CPC), orienta-se pelos princípios básicos deste movimento concelhio, que estarão sempre na raiz das suas 
propostas de ação.

ABERTURA E FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO DIRETA DE TODOS 
OS CIDADÃOS NA GESTÃO DOS ASSUNTOS PÚBLICOS DA FREGUESIA

Sistema de informação e divulgação abrangente e atempado; 
Assembleias de freguesia deslocalizadas e abertas à parti- 
cipação livre e direta; Junta de Freguesia com atendimento 
totalmente acessível a todos os cidadãos, alargando o horário 
presencial e instalando outras vias complementares; Imple-
mentação do Orçamento Participativo, dando opções de es-
colha aos cidadãos na aplicação dos recursos públicos; Co-
operação com associações de moradores no levantamento e 
avaliação das necessidades.
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FOMENTO DE PRÁTICAS ECOLÓGICAS E DE PREOCUPAÇÃO 
COM A QUALIDADE AMBIENTAL, POTENCIANDO AS VANTAGENS RURAIS 
DA FREGUESIA
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Promover o respeito e a preservação do património natural 
- cobertura vegetal e os cursos de água- , regulando a obriga-
toriedade da sua limpeza; Implementar a colocação de “eco-
pontos” em todos os núcleos populacionais e desenvolver 
ações de sensibilização e esclarecimento sobre a importância 
da separação de resíduos; Promover ações de sensibilização 
para o empenho coletivo na preservação da limpeza e inves-
timento na harmonia dos espaços públicos, nomeadamente 

2 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO E DO BEM-ESTAR SOCIAL 
DE TODAS AS POPULAÇÕES E EM TODAS AS ÁREAS

Exigir o saneamento nas povoações em que falta e apoiar nas 
soluções compensatórias para pessoas com dificuldades com-
provadas no pagamento da ligação; Velar pela qualidade das 
soluções técnicas e dos serviços implementados pelo Estado, 
impedindo a desvalorização do património comunitário ou 
pessoal dos cidadãos (como no caso do saneamento e da cons- 
trução das vias rápidas); Promover e negociar uma solução in-
tegrada para a rede de transportes, combatendo o desperdício, 
mas garantindo o acesso e circulação de todos e promovendo a 
atratividade da freguesia e a fixação da população; Zelar con-
tinuamente pelas boas condições e segurança da via pública: 
regularidade do piso, limpeza das bermas permitindo a boa 
circulação de peões, construção de passeios nos aglomerados 
populacionais, manutenção dos abrigos de passageiros e da 
sinalização;

RESPONSABILIDADE SOCIAL NA GESTÃO EFICAZ 
DOS RECURSOS PÚBLICOS E NA DEFESA DO PATRIMÓNIO

Embelezamento e enriquecimento das instalações da Junta 
e Assembleia de Freguesia, aproveitando o património dis-
ponível e em degradação; Estudo e implementação de uma 
gestão integrada das instalações escolares devolutas, garan-
tindo a sua preservação e aproveitamento em prol do inte- 
resse público e do desenvolvimento local; Levantamento das 
“alminhas”, fontes e moinhos e desenvolvimento de ações 
para a sua qualificação e valorização; Apoio e desenvolvimen-
to de iniciativas de preservação e divulgação do património 
artesanal e cultural, com destaque para a tecelagem típica, 
garantindo a genuinidade  e a continuidade.
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Promover ações de divulgação e valorização das empresas da 
freguesia; Incentivar e apoiar a formalização de empresas, so-
bretudo as que deem resposta a necessidades sociais locais; 
Apoiar e colaborar com as pequenas empresas locais na res- 
posta às exigências de segurança e qualidade; Promover o 
aproveitamento dos terrenos abandonados através de projetos 
de cooperação entre os proprietários e cidadãos interessados 
no seu cultivo.

5 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL ATRAVÉS DO APOIO 
AO EMPREENDEDORISMO DOS CIDADÃOS E DO FOMENTO DE REDES 
DE COOPERAÇÃO

Promover a cooperação entre as associações e centros cul-
turais e recreativos da freguesia e implementar uma pro-
gramação integrada e diversificada, incluindo a  articulação 
com instituições culturais e desportivas da cidade; Promover 
projetos de formação e valorização pessoal e profissional em 
competências básicas de cidadania como informática, inglês, 
fiscalidade e igualdade de género; Facilitar ações de formação 
e acreditação de agricultores, dando resposta às exigências da 
lei; Colaborar com as escolas na deteção, avaliação e solução 
de situações críticas de abandono escolar ou de dificuldades 
no apoio familiar; Fazer o levantamento do analfabetismo e 
desenvolver ações de ensino recorrente para os interessados.

6 DINAMIZAR A OFERTA EDUCATIVA E CULTURAL, SATISFAZENDO A 
POPULAÇÃO RESIDENTE E CRIANDO CONDIÇÕES DE FIXAÇÃO E ATRAÇÃO

Divulgação das ordens de trabalhos e das sínteses dos assun-
tos tratados nas reuniões dos órgãos da freguesia e da assem-
bleia municipal; Aproveitamento de todas as oportunidades 
de promoção da imagem e riqueza da freguesia; Ações de 
promoção da identidade da freguesia, elevando o sentido de 
coesão e pertença dos seus cidadãos.

7 TRANSPARÊNCIA E AUTONOMIA DAS DELIBERAÇÕES E ATUAÇÕES, 
COM RESPEITO ESTRITO PELO SERVIÇO PÚBLICO E PELO INTERESSE 
E VALORIZAÇÃO DA FREGUESIA
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ruas, praças e ajardinamentos; Apoiar todas as iniciativas in-
dividuais ou associativas que contribuam para a valorização 
da qualidade ambiental.



LISTA CANDIDATA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

EFECTIVOS

1. Celeste Lameira 2. Bruno Carvalho 3. Graça Simões 5. Patrícia Reis

6. Belmiro Correia 7. Laurindo Fonseca

4. José Tavares

9. Agostinho Rosa8. Maria Clara Costa

SUPLENTES

1. Jorge Simões 4. Maria das Dores Carvalho3. Nuno Miguel Tomás4. Inês Ricardo

CELESTE DA FONSECA LAMEIRA 65 anos. Natural de Almalaguês. Ex-dirigente do Sindicato do 
Calçado de Aveiro e Coimbra. Membro do CN-CGTP, em 2 mandatos. Membro do Graal. Mil-
itante da LOC. Membro da Assembleia de Freguesia de Almalaguês (2005-2009).Formação 
em igualdade de género e agricultura biológica. BRUNO ALEXANDRE PATRÍCIO CARVALHO 30 anos 
relações públicas / desempregado GRAÇA MARIA JEGUNDO SIMÕES 52 anos, professora JOSÉ CARLOS 
DIAS TAVARES 52 anos, empresário PATRÍCIA ISABEL FONSECA DOS REIS 23 anos, estudante BELMIRO 
MORAIS CORREIA 62 anos, aposentado LAURINDO RODRIGUES DA FONSECA 56 anos, carpinteiro MARIA 
CLARA PATRÍCIO SIMÕES COSTA 57 anos, funcionária pública aposentada AGOSTINHO MANUEL DOS 
SANTOS ROSA 55 anos, aposentado.

JORGE MANUEL FERREIRA SIMÕES 53 anos, funcionário público INÊS SIMÕES RICARDO 18 anos, estu-
dante NUNO MIGUEL LOPES TOMÁS 33 anos, vigilante MARIA DAS DORES JEGUNDO DA CUNHA CARVALHO 
56 anos, doméstica.
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JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 59 anos. Advogado. Militante de diversas causas das que se destaca a defesa dos tra-
balhadores em diversos sindicatos e a luta contra a co-incineração em Souselas. Presidente do Conselho Distrital de 
Coimbra da Ordem dos Advogados (1999/2001- 2002/2004). Membro Fundador da República do Direito - Associação 
Jurídica de Coimbra, Presidente da sua Direcção entre 2004 e 2008 e actual Presidente da Assembleia Geral desde 
2009. Presidente do Fórum Regional das Profissões Liberais da Região Centro no ano de 2004. Membro fundador da 
Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho (JUTRA) e presidente da sua primeira direcção. Membro fundador 
da Pro Urbe. Presidente da Assembleia Geral do Conselho da Cidade de Coimbra.

Candidato à Câmara Municipal de Coimbra

JOSÉ REIS 58 anos. Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Cen-
tro de Estudos Sociais. Co-coordenador do Programa de Doutoramento em Governação, Conhecimento e Inovação. Foi 
membro da Direção Geral da AAC, Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, Secretário de Estado do 
Ensino Superior e Presidente do Conselho Científico da FEUC.
É Diretor da FEUC e membro do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável. É membro da 
Comissão Permanente e da Comissão Organizadora do Congresso Democrático das Alternativas. Tem desenvolvido tra-
balhos de investigação e publicado livros e artigos em revistas científicas sobre Economia Regional e do Território, 
Economia Portuguesa e Europeia e Economia Institucionalista, com incidência na análise do Estado e das Políticas 
Públicas. Tem igualmente escrito sobre Coimbra e a Região Centro.

Candidato à Assembleia Municipal de Coimbra

Mandatário político
ABÍLIO HERNANDEZ CARDOSO Professor aposentado da Universidade de Coimbra, onde se doutorou em Literatura Inglesa e 
criou a área de Estudos Fílmicos. Atualmente, é Professor Titular da “Cátedra Manoel de Oliveira” da Universidade Por-
tucalense e membro do Conselho Geral da Fundação Inês de Castro. Foi Diretor do Colégio das Artes da Universidade 
de Coimbra, Presidente de Coimbra, Capital Nacional da Cultura, Pró-Reitor da Cultura da Universidade de Coimbra, 
Diretor do Teatro Académico de Gil Vicente, Presidente da Associação Portuguesa de Programadores Culturais e Reda-
tor da revista Vértice. Foi dirigente associativo nos anos 60, deputado independente pela APU na Assembleia Municipal 
de Coimbra e mandatário distrital da candidatura de Manuel Alegre à Presidência da República em 2006.


