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JOSÉ REIS
58 anos. Professor Catedrático da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais. 
Co-coordenador do Programa de Doutoramento em Governação, Conhe- 
cimento 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 trabalhos 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.

JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
59 anos. Advogado militante, desde 1978, de diversas causas das que 
se destaca a defesa dos trabalhadores 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

Candidato à Assembleia 
Municipal de Coimbra

edição do movimento Cidadãos Por Coimbra, candidato às eleições autárquicas de 2013

cOImbRA É A nOSSA cAUSA



1. POLítICA COm PARtICIPAçÃO, tRANsPARêNCIA e 
CONsCIêNCIA sOCIAL

Esta candidatura é de cidadãos que amam Coim-
bra. Representa o espírito crítico e inconformado de 
quem aposta na mudança. O seu principal objetivo 
político é fazer da intervenção ativa dos conimbri-
censes a base fundamental da vida do município. 
Uma política de proximidade assente no combate 
à burocracia e na informação sistemática e aber-ta 
sobre todos os assuntos da câmara é o nosso com-
promisso. Defender os princípios de gestão pública do 
município, evitando com isso a perversidade da corrup-
ção e dos negócios ilícitos é outro dos nossos mais firmes 
propósitos. A dignidade dos seus trabalhadores e a 
recusa das lógicas de privatização serão igualmente 
defendidas até às últimas consequências. 

Nos tempos dramáticos que atravessamos, a câma-
ra não pode virar as costas a políticas ativas de justiça 
e inclusão social. Este é mais um compromisso que 
assumimos: garantir um apoio solidário aos mais 
desprotegidos. A concretização de uma Estratégia 
de Intervenção Social é, pois, tarefa política es-
sencial. Neste contexto, as questões da saúde, da 
educação e do emprego terão o lugar crucial que os 
problemas atuais exigem. 

Valorizaremos, ainda, os princípios do orçamento 
participativo e defenderemos a criação do pelouro mu-
nicipal da participação cidadã. 

2. O vALOR De COImbRA NO PAís e NA euROPA

Coimbra é o principal espaço urbano nacional fora 
das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Mas 
não tem assumido essa condição, porque o deficien-
te e incapaz exercício da governação municipal tem 
aceitado de braços cruzados a ideia de que Coimbra 
é terra de ninguém entre duas áreas metropolita-
nas. Mas Coimbra é uma cidade muito relevante 
enquanto polo essencial de um sistema urbano de 
350 mil habitantes, único no país, e o que mais 
pode contribuir para um melhor ordenamento do 
território nacional. Deve reclamar esse lugar. As 
qualidades do nosso concelho são enormes e não 
podem ser desbaratadas: património valioso, vida 

pública culta e plural, conhecimento avançado e 
com enorme utilidade coletiva, equilíbrio urbano, 
bem-estar e oferta pública qualificada, uma cidade 
e as suas zonas de continuidade, algumas ainda 
de caraterísticas rurais e agrícolas. Tudo isto são 
condições a preservar e desenvolver. 

É como cidade média europeia inovadora, culta e de 
bem-estar, com um modelo de desenvolvimento em que 
os melhores setores da economia tenham capacidade 
para se afirmar e criar emprego que encaramos a nossa 
terra. Defendemos, no quadro de uma relação re-
gional solidária e cooperativa, a criação de uma 
Junta Intermunicipal de Coimbra.

3. QuALIfICAçÃO uRbANA CONtRA 
O uRbANIsmO DeseNfReADO

As cidades, e Coimbra muito em particular, têm es-
tado sujeitas a lógicas desqualificadoras de expan-
são urbana, guiadas pelo mercado do solo e pela 
apropriação de mais-valias fundiárias, que abrem 
espaço para novas construções, à custa do desprezo 
do património construído já existente. A contenção e 
a reabilitação urbana são prioridades urgentes. Uma 
das prioridades desta candidatura é o regresso ao 
centro urbano, através de intervenções urbanas 
e arquitectónicas de qualidade e da promoção da 
habitação no centro da cidade. A ação proactiva, o 
uso da política fiscal e o incentivo ao investimento priva-
do serão instrumentos privilegiados. 

A habitação exige, por isso, uma atenção espe-
cial. Propõe-se uma Agência municipal de Arren- 
damento para a gestão do vasto património subu-
tilizado. Defende-se a recuperação do uso de es-
paços e equipamentos abandonados, incluindo os 
deixados livres pela industrialização antiga, para 
instalação de iniciativas que qualifiquem a cidade 
e gerem emprego, seja nos domínios da criação 
cultural, seja na instalação ou expansão de novas 
empresas, seja para acolher iniciativas de auto-
emprego. Combater-se-á com firmeza a tendência 
atual dos próprios serviços públicos — Câmara in-
cluída — abandonarem o centro da cidade.
Coimbra Património Mundial é um elemento deci-
sivo desta visão da cidade. Mais uma razão para 

O movimento Cidadãos por Coimbra tem na Carta aos Cidadãos e Cidadãs de Coimbra de 
Março de 2013 o seu documento fundador. Nela se definiram os princípios da nossa 
ambição: uma Coimbra diferente e plural, culta e inteligente, justa e amiga, equilibrada 
e sustentável, com memória e ousadia. e com uma política municipal transparente e séria.
É neste princípios e nestes compromissos que assenta a candidatura aos órgãos autárquicos 
cujas linhas essenciais são as seguintes. 

mAnDATáRIO pOLíTIcO
AbíLIO hERnAnDEz cARDOSO

cÂmARA mUnIcIpAL DE cOImbRA
JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
2 Pedro Bingre do Amaral
3 Fátima Carvalho
4 José Manuel Pureza
5 Isabel Campante
6 Paulo Pereira
7 Manuela Carvalheiro
8 José Vieira Lourenço
9 Sandra Silvestre
10 Francisco Amaral
11 Francisca Moreira
12 Elisio Estanque
13 Helena Faria
14 Walter Faria
15 Isabel Duarte
16 Albino Rodrigues

ASSEmbLEIA mUnIcIpAL DE cOImbRA
JOSÉ REIS
2 Leonor Barata
3 José António Bandeirinha
4 Catarina Martins
5 Rui Pato
6 Clara Moura Lourenço
7 José João Lucas
8 Sofia José Santos
9 João Ferreira
10 Isabel Prata
11 Serafim Duarte
12 Natércia Coimbra
13 Abel Pinto
14 Olinda Fernandes Lousã
15 Diogo Ferreira
16 Teresa Marques
17 André Pestana
18 Maria do Carmo Lopes
19 Joaquim Cardoso Rodrigues
20 Maria José Marçal da Silva
21 João Paulo Avelãs Nunes
22 Mariana Sá
23 José Frederico
24 Teresa Paula
25 Miguel Cardina
26 Berta Marques
27 José Faria
28 Alexandra Correia
29 Mário André Carvalhal
30 Conceição Romeiro
31 Gonçalo Barros
32 Joana Ventura Costa
33 Fabrice Schurmans 
34 Luís Martinho do Rosário
35 Elsa Ligeiro
36 Igor Constantino
37 Maria Manuela Martins Neves
38 Tiago Avelar
39 Conceição Duarte
40 Adriano Pedroso de Lima
41 Maria Dias
42 Irineu Machado
43 Júlia Garraio
44 Luís Franklin
45 Aurora Quaresma
46 Francisco José Ribeiro Dinis

cAnDIDATURAS FREGUESIAS
cELESTE LAmEIRA
Almalaguês
mARIA hELEnA DIAS LOUREIRO
União das Freguesias de Coimbra
Almedina, Santa Cruz, Sé Nova e São 
Bartolomeu
mARIA DOS pRAzERES FRAncIScO
Eiras e São Paulo de Frades
SíLVIA FERREIRA
Santa Clara e Castelo Viegas
LUíSA bEbIAnO cORREIA
Santo António dos Olivais
mADALEnA RELVÃO
São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades
cáTIA cARVALhO 
Trouxemil e Torre de Vilela Jornadas Cidadãs, Conservatório de Música de Coimbra, 28 de Abril de 2013



sermos mais exigentes. A qualidade urbana de-
pende igualmente de esquemas de mobilidade em 
que o Metro Mondego (um assunto a merecer uma 
auditoria cidadã que esclareça os males já feitos) é 
um projeto crucial e onde é decisivo um novo pla-
neamento de todos os serviços de transportes, ade- 
quado a uma cidade coesa e organizada. 

É também posição firme desta candidatura denunciar 
os prejuízos causados a Coimbra pelo mau serviço 
dos sistemas e Planos de mobilidade nacionais – fer-
roviários e rodoviários – e pelos absurdos do plano 
rodoviário nacional, que conduziram a cidade a 
uma condição de isolamento perante as cidades 
vizinhas e de afastamento para com os territórios 
do interior do país.

4. umA eCONOmIA DeseNvOLvIDA PARA A CIDADe
e PARA As PessOAs

O valor da cidade e da sua economia é muito su-
perior ao da representação política que tem gov-
ernado o município. É importante ter disso con-
sciência quando se torna urgente reagir à crise 
e à exclusão social e dar prioridade ao emprego 
e à iniciativa. É compromisso desta candidatura ac-
olher e promover as formas de economia mais avan-
çadas nos vários domínios, desde as tecnologias 
da informação e da comunicação, à saúde e bio- 
tecnologia, à informática, aos serviços avançados e 
aos setores que possibilitam a reindustrialização e 
a criação de emprego. 

A cidade e o município devem ser a essência de uma 
visão que incentive a instalação e criação de empre-
sas com qualificações elevadas e grande capacidade 
de criação de riqueza e de emprego. Mas também 
deve apoiar as iniciativas que, pela sua pequena 
dimensão, dependem de enquadramento e apoio 
no que pode designar-se Casa dos Saberes para o 
Emprego, matéria em que a economia social e o 
chamado terceiro setor são relevantes. 
A autarquia deve, adicionalmente, envolver-se numa 
parceria estratégica com as instituições e orga-
nizações criadoras de valor, onde a Universidade, 
o ensino superior em geral e as infraestruturas de 
investigação têm um papel diferenciador decisivo. 

É urgente que o iparque não continue a ser um es-
paço desaproveitado e que se promovam padrões de 
qualidade do investimento empresarial.  
Coimbra deve ser a cidade da economia, da criação de 
riqueza e do emprego, assim como a economia de 
Coimbra deve ser parte inteira da própria cidade.
    
5. umA CIDADe CuLtA e INteLIgeNte 

A criação e a fruição cultural são parte marcante 
da cidade e do concelho. No entanto, têm sido vistas 
com indiferença ou mesmo desconsideração, em vez 
de serem parceiros indispensáveis do município. Esta 
candidatura não se limita a estimar as atividades 
culturais,  tanto as amadoras como as profissionais, 
tanto os seus agentes como os que têm o direito de 
fruir a cultura. Encara-as e apoia-as como parte de 
uma cidade com pessoas capazes, com um espaço 
público rico e fonte de soluções para a renovação 
urbana, para a qualificação das pessoas e para o 
emprego. Entende que a vocação turística a apro-
fundar e a desenvolver está intimamente depen-
dente do modo como se articule com a cultura e o 
património.  Assume o enorme conhecimento acu-
mulado, mas desaproveitado, sobre a valorização 
do capital cultural. Promover, facilitar a instalação 
e integrar as atividades culturais na vida e na or-
ganização da cidade é, pois, um ponto essencial da 
nossa proposta. A cidade desconhece o que se pretende 
fazer com o Convento de s. francisco, o que é particular-
mente lamentável na véspera de eleições. Defendemos 
um concurso público de ideias para a definição da 
programação e da gestão do Convento de S. Fran-
cisco. A cultura e os seus equipamentos têm de ser 
parte inteira do projeto de cidade culta, inteligente 
e muito qualificada. 

Esta candidatura compromete-se a chamar os atores 
culturais a uma participação ativa com a qual se de-
fina um projeto cultural integrado para o concelho 
e não apenas para um dos seus equipamentos. 

6. umA CIDADe susteNtáveL e De bem-estAR 

As intervenções arquitectónicas e urbanas desqua-
lificadas roubaram a cidade aos cidadãos. Desarti-
culou o espaço urbano e obriga agora os conimbri-

mANIfestO eLeItORAL
censes a deslocações sem condições. Retirou-lhes 
acessibilidades, designadamente as pedonais e as 
da mobilidade sustentável. É urgente devolver a cidade 
aos que a habitam, repondo a qualidade e o bem-estar. 
Exige-se um plano de mobilidade em modos suaves 
(transportes em comum, ciclovias devidamente ar-
ticuladas, facilitação da deslocação a pé) e de quali-
ficação do espaço físico urbano. Em tempo de crise, 
investimentos com estas finalidades e promovidos 
pelo município têm elevado retorno económico na 
cidade, são essenciais para o emprego e são justos 
para os cidadãos. Propõe-se, assim, um programa 
de pequenos investimentos para o bem-estar na 
cidade e a facilitação da vida coletiva, dirigido à 
intervenção nas zonas desqualificadas, estrangula-
das ou que se desqualificaram, de modo a permitir 
a fruição do espaço público. 

Será uma das formas de construir orçamentos par-
ticipativos, envolvendo os cidadãos e o seu conhe-
cimento, num contexto de que deve fazer parte a 
ampliação dos espaços verdes, o apoio ao desporto 
e às atividades saudáveis e a facilitação de hortas 
urbanas que enriqueçam a paisagem urbana e se-
jam uma oportunidade para os habitantes. 

7. umA CIDADe DA tOLeRâNCIA, DA memóRIA e DA 
CIDADANIA AbeRtA

Coimbra estima a memória. Sabe como as ideias 
ousadas e transgressivas aqui desenvolvidas foram 
um contributo valioso para uma sociedade melhor 
e dá valor à tolerância. A erudição, as raízes popu-
lares, o espaço público aberto, as diferentes cren-
ças, as várias nacionalidades, os múltiplos projetos 
de vida e de sociabilidade, as capacidades e neces-
sidades diferenciadas – tudo isto é Coimbra. 

esta candidatura preza e gosta da diversidade e da plu-
ralidade da cidade. Por isso quer representá-las po-
liticamente. E quando as representar, dará especial 
atenção aos portadores de deficiências, à infância 
e aos idosos; promoverá a inserção dos imigrantes, 
das minorias étnicas e de todos os que buscam pre- 
servar as suas identidades e defenderá os princípios 
de liberdade inscritos na sua memória, numa visão 
ousada do futuro.

Inauguração da Sede Cidadãos Por Coimbra, 3 de Junho de 2013



LEOnOR bARATA 38 anos. Licenciada em Filosofia pela Universidade 
de Coimbra com pós graduação em Estudos Artísticos. Bailarina e 
coreógrafa, fez a sua formação em dança no Fórum Dança e foi intérprete 
em vários espectáculos de dança e de teatro. Extenso trabalho na área 
da Pedagogia Artística. Desde 2010 é directora da  companhia ProjectoD 
– Pedagogia e Criação Artísticas, onde tem desenvolvido vários projectos 
para diversos públicos. JOSÉ AnTónIO bAnDEIRInhA 55 anos.
Arquitecto e Professor Associado do Departamento de Arquitectura da 
Universidade de Coimbra. Foi Pró-Reitor para a Cultura da Universidade 
de Coimbra (2007-2011). Investigador do Centro de Estudos Sociais. Foi 
Director do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra. É Presidente 
da Assembleia Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos. cATARInA 
mARTInS 42 anos, mãe de 2 filhas. Professora na Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra e investigadora no Centro de Estudos Sociais. 
Deputada na Assembleia Municipal de Coimbra eleita pelo Bloco de 
Esquerda de 2005 a 2009 e membro da coordenadora concelhia deste 
partido. RUI pATO 67 anos. Médico especialista em Pneumologia. Foi 
presidente do Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos, Director 
Clínico e Presidente do Conselho de Administração do CHC. Aposentou-
-se em 2009. Fez parte das listas do movimento académico de 1969, foi 
expulso da Universidade e enviado para o serviço militar. É músico e 
foi o primeiro acompanhante à viola de José Afonso. Acompanhou, entre 
outros, Adriano Correia de Oliveira, António Bernardino e António 
Portugal. cLARA mOURA LOUREnçO 59 anos. Licenciada em Línguas 
e Literaturas Modernas e Mestre em Ciências da Educação. Professora do 
Ensino Secundário. Representante das ONGs de Mulheres no Conselho 
Nacional de Educação. JOSÉ JOÃO LUcAS 63 anos. Nascido e residente em 
Coimbra. Professor aposentado do 2.º ciclo do ensino básico com formação 
académica nas áreas de Filosofia, História e Sociologia. Dirigente local do 
Bloco de Esquerda e membro da Assembleia Municipal de Coimbra por 
este partido (2009-2013). Fez parte da direção da Pro-Urbe. Foi dirigente 
do Sindicato dos Professores da Região Centro (SPRC) e da Federação 
Nacional de Professores (Fenprof). SOFIA JOSÉ SAnTOS 32 anos. 
Licenciada em Relações Internacionais e especializada em Jornalismo. É 
mestre e doutoranda em Política Internacional e Resolução de Conflitos 
na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Desde 2009, é 
Investigadora Júnior no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra e Co-coordenadora do Boletim P@x - da Linha de investigação de 
Estudos para a Paz do mesmo Centro. JOÃO FERREIRA 65 anos, natural 
de Coimbra, casado. Engenheiro. Ex-professor do ISEC; ex-quadro da 
PT. Ex-atleta e dirigente da AAC, prémio Salgado Zenha de dedicação, 
presidente da A.G. do Centro Norton de Matos. Membro fundador da 
UEDS, ex-militante do PS. ISAbEL pRATA 51 anos. Casada, 3 filhos. 
Licenciada em Química e Doutora em Bioquímica pela UC. Investigadora 

LeONOR bARAtA
JOsÉ ANtóNIO bANDeIRINhA
CAtARINA mARtINs
RuI PAtO

PeDRO bINgRe DO AmARAL
fátImA CARvALhO
JOsÉ mANueL PuRezA
IsAbeL CAmPANte

Cidadãos Por Coimbra CPC  IV

LISTA cÂmARA mUnIcIpAL DE cOImbRA JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 

LISTA ASSEmbLEIA mUnIcIpAL DE cOImbRA JOSÉ REIS  

pEDRO bInGRE DO AmARAL 39 anos. Docente no Instituto Politécnico 
de Coimbra, especializado em Ambiente, Planeamento Regional e Urbano,  e 
Políticas de Solos. É dirigente de diversas organizações não-governamentais  
de defesa do Ambiente e Conservação da Natureza e também colaborador 
assíduo de diversas associações e movimentos cívicos. mARIA DE FáTImA 
cARVALhO 65 anos. Presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Têxteis 
do Centro. Membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva da CGTP- 
-IN (1986-2012). Fundadora e dirigente da Pro-Urbe e do Conselho da 
Cidade e vereadora da Câmara Municipal de Coimbra (2006-2007). Pertenceu 
à Juventude Operária Católica e à Comissão Nacional da Candidatura de 
Maria de Lourdes Pintassilgo à Presidência da República. Tem participado 
em diversas iniciativas cívicas que promovem a justiça, o emprego, a cidadania 
e a igualdade. JOSÉ mAnUEL pUREzA 54 anos. Casado, dois filhos. 
Natural de Coimbra. Professor de Relações Internacionais na Faculdade de 
Economia da UC e investigador do Centro de Estudos Sociais. Dirigente e 
ex-líder parlamentar do Bloco de Esquerda. ISAbEL cAmpAnTE 44 anos. 
Consultora de comunicação na Ideias Concertadas, agência de comunicação 
e gestora cultural. Iniciou a sua actividade n’A Escola da Noite em 1994, 
onde foi responsável pela comunicação até 2011. Membro da direcção da 
Pro-Urbe, responsável pelo acompanhamento de projectos como Relvinha.
CbrX e “Vamos falar de habitação?”. Actualmente, membro da direcção 
da Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra. pAULO pEREIRA 39 
anos, casado, dois filhos. Licenciado em Serviço Social e pós-graduado em 
Toxicodependência e Patologias Psicossociais. Assistente Social na Fundação 
AMI - Assistência Médica Internacional, Diretor do Centro Porta Amiga 
de Coimbra desde 2001. Presidente da associação cultural Ad Libitum e 
fundador da Ad Libitum Companhia das Artes. mAnUELA cARVALhEIRO 

na área das Ciências da Saúde no IBILI- Faculdade de Medicina da UC  e no 
Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, cujo Conselho Científico 
integra. Enquanto estudante passou por várias secções da AAC  e foi sócia do 
TEUC. Participou em listas para os órgãos de gestão da sua  Faculdade e da 
AAC. SERAFIm DUARTE 54 anos, é professor do ensino secundário. Dirigente 
do Bloco de Esquerda e Deputado na Assembleia Municipal de Coimbra eleito por 
este partido nos mandatos 2005-2009; 2009-2013. nATÉRcIA cOImbRA 58 
anos. Licenciada em direito, pós-graduada em ciências documentais. Trabalha 
no Centro de Documentação 25 de  Abril  da Universidade de  Coimbra. Faz 
parte dos órgãos directivos nacionais da Associação Portuguesa de Bibliotecários 
Arquivistas e Documentalistas e da Casa da Achada-Centro Mário Dionísio Foi 
fundadora e dirigente da Pro-Urbe e integrou os órgãos directivos da Cooperativa 
Bonifrates. Fundadora e militante do Bloco de Esquerda. AbEL pInTO 58 anos. 
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade de 
Coimbra; Membro do Conselho de Administração da Critical Software. Técnico 
para a área financeira e Técnico Oficial de Contas  do Sindicato dos Têxteis do 
Centro. Membro da Comissão Diocesana de Coimbra da Comissão Justiça e Paz; 
Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Quercus. Foi Membro da Direcção 
Nacional da JOC - Juventude Operária Católica. OLInDA FERnAnDES LOUSÃ 
56 anos. Bancária (CGD), sindicalista. Em 2002, é co-fundadora do STEC- 
-Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD, pertencendo à sua 
Direção, desde 2002. Frequentou Direito, como trabalhadora-estudante. Mestrado 
FEUC-Sociologia-Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo - 
2007-2009. Membro da Auditoria Cidadã À Dívida. DIOGO FERREIRA 21 anos, 
educado e formado em Coimbra. Promotor bancário. Convicção: cidadão pensando 
política naturalmente à esquerda. TERESA mARqUES 55 anos. Desempenhou 
funções em vários ramos de atividade, na área administrativa e empresarial. Em 
simultâneo, exerceu voluntariado em várias instituições da cidade, dando apoio 
escolar e catequese a crianças e jovens, contribuindo assim para a sua formação 
pessoal. Ajudou a orientar adultos na sua formação escolar. AnDRÉ pESTAnA 
36 anos, nascido e formado em Coimbra. Ativista estudantil, integrou a A.A.C. 
em 1996 e encabeçou listas alternativas. Doutorado em Biologia com trabalho de 
campo na Amazónia (Brasil e Guiana Francesa). Professor contratado, eleito em 
2012 para o Conselho Geral do maior sindicato de professores do país (SPGL-
FENPROF). Blogger do 5dias.net. Dirigente do Movimento Alternativa Socialista 
(MAS) mARIA DO cARmO LOpES 58 anos.  2 filhos e uma neta. Professora da 
Escola Superior Agrária, licenciada em biologia, mestre e doutorada em ciências 
agrárias. Foi diretora da Licenciatura em Eng. do Ambiente e Coordenadora do 
Mestrado em Ecoturismo da Escola Agrária. Os seus interesses estão dirigidos 
para o desenvolvimento local sustentável, nas áreas da conservação da natureza, 
educação ambiental, uso de recursos silvestres e turismo de natureza. JOAqUIm 
cARDOSO RODRIGUES 63 anos, administrativo, habitante da baixa, cidadão 
de Coimbra. mARIA JOSÉ mARçAL DA SILVA 52 anos, é Técnica de 
Diagnóstico e Terapêutica no CHUC desde 1989, e licenciada em Direito pela 
Universidade de Coimbra desde 2004.

66 anos. Médica especialista e doutorada em Endocrinologia e Nutrição, Chefe 
de Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo dos HUC / CHUC de 
2001 a 2012. Professora Associada aposentada da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra. Pertenceu à primeira Direcção da Região Centro do 
Sindicato dos Médicos. Foi Presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia 
e da de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo. Ocupou cargos de direcção na 
Ordem dos Médicos. JOSÉ VIEIRA LOUREnçO 61 anos. Mestre em Filosofia 
Contemporânea. Professor aposentado do Ensino Secundário (Escola Secundária 
Quinta das Flores de Coimbra). Fundador da Associação de Professores de 
Filosofia. Ex-Coordenador da Área Educativa de Coimbra. Atualmente é Vogal 
da Direção da APRe! (Associação de Pensionistas e Reformados). SAnDRA 
SILVESTRE 34 anos. Licenciada em Relações Internacionais, especializada em 
Educação para os Direitos Humanos e Cooperação para o Desenvolvimento. 
Dirigente da Acção para a Justiça e Paz (ONGD) desde 2002. Coordenou projectos 
na área da Igualdade entre Mulheres e Homens e das Economias Solidárias. Faz 
formação de adultos desde 2009. Gere um projecto cultural que une O Teatrão, 
Jazz ao Centro Clube, Casa da Esquina e Círculo de Artes Plásticas. Membro 
da coordenadora distrital do Bloco de Esquerda. FRAncIScO AmARAL 63 
anos. Nascido em Coimbra, realizador e produtor de audiovisuais. Docente 
universitário. Estudou na E.S. de Belas Artes de Lisboa. Locutor e realizador na 
RDP e na TSF durante 25 anos. Criador do programa ESEC TV na RTP 2. Autor 
da Íntima Fracção. FRAncIScA mOREIRA 31 anos. Fotógrafa de formação. 
Trabalha há 10 anos com a companhia de teatro Marionet. É co-fundadora da 
loja Gang of Four, aberta há 8 anos na baixa de Coimbra. Estudante do curso de 
Comunicação e Design Multimédia, na Escola Superior de Educação de Coimbra 
e membro da associação cultural Lugar Comum. 


