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PROGRAMA DE CANDIDATURA
O que pode fazer cada um de nós, para além de votar de tempos a tempos?
Será que vamos continuar a passar cheques em branco?
Como podemos ajudar à governação da autarquia com o nosso conhecimento? 
Foi-nos perguntado como aplicar o dinheiro dos nossos impostos? 
Temos todos os intrumentos para exigir o cumprimento das competências das juntas de freguesia?
PORQUE A FREGUESIA É O NÍVEL DE POLÍTICA MAIS PRÓXIMO, 
ACREDITAMOS QUE A POLÍTICA PODE E DEVE SER PRATICADA COM A COLABORAÇÃO ATIVA E CONTINUADA DE TODOS.

QUEREMOS UMA JUNTA DE FREGUESIA QUE:
Cumpra todas as competências legalmente atribuídas;

Conceba projetos ambiciosos e mobilizadores para a promoção da qualidade 
de vida e do desenvolvimento local;

Inspire iniciativas e mobilize e inspire outros atores locais 
para a sua concretização;

Promova a cidadania, aproxime os cidadãos da política, crie laços de identidade 
e de comunidade;

Represente os interesses da população local perante outras instituições;
Fortaleça as relações para além dos limites da freguesia, visando a resolução 

de problemas e aspirações comuns.
ESTAS SÃO AS RAZÕES PORQUE NOS CANDIDATAMOS!

AMBIÇÃO

PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA1
- Aproximar os cidadãos da governação local: criação de caixas 
de   sugestões em diferentes pontos da freguesia e na internet 
para identificação de problemas ou soluções pela população. 
- Desenvolver o orçamento participativo: possibilitar aos resi-
dentes a participação nas decisões sobre a distribuição de uma 
percentagem do orçamento da freguesia.
- Manter o atendimento em Castelo Viegas e realizar as            
reuniões da Assembleia rotativamente em Santa Clara e Cas-
telo Viegas.
- Tornar transparentes as decisões e as contas da Junta de 
Freguesia tornando acessíveis, na Internet e em placards 
colocados em zonas de grande afluxo, informação relevante 
(relatórios, planos, atas da Assembleia, etc.).

INCLUSÃO SOCIAL E QUALIDADE DE VIDA2
- Reativar a Comissão Social de Freguesia (CSF), aproveitando 
o seu potencial para identificar e resolver problemas sociais e 
promover o desenvolvimento local, numa perspetiva de cor- 
responsabilização dos atores locais.
- Identificar, em conjunto com a CSF, as necessidades de      
equipamentos e serviços sociais e procurar soluções para a sua 
criação ou alargamento.
- Defender a melhoria das condições de prestação de cuidados 
de saúde às populações, com atenção particular aos idosos, 
pessoas com dificuldades de deslocação, bem como a saúde 
pública da população em geral.
- Defender o direito ao ensino por parte das crianças e jovens, 
com atenção particular às situações impeditivas do sucesso 
escolar, adotando soluções preventivas ou compensatórias em 
parcerias com entidades locais.
- Lutar pelo acesso da população local aos serviços públicos 
prestados pelos CTT.
- Diagnosticar problemas e identificar soluções para as bar-
reiras à mobilidade e à acessibilidade (passeios, controlos de 
velocidade, passagens para peões, barreiras arquitetónicas).
- Promover o acesso da população à educação de adultos,       
através da disponibilização de cursos de formação, em colabo-
ração com as instituições locais.

REFORÇO DAS COMUNIDADES3
- Promover o alargamento do acesso dos residentes e   insti-
tuições locais a espaços de utilização coletiva existentes ou a 
disponibilizar: espaços de lazer, hortas comunitárias, etc.
- Requalificar espaços públicos (espaços verdes, parques in-
fantis, etc.) que se encontrem desativados ou em estado de 
degradação.
- Promover, em parceria com os jovens e organizações locais, 
a criação de iniciativas juvenis e providenciar apoio às orga-
nizações existentes.
- Promover, em articulação com outras organizações, um Ban-
co de Trocas de produtos usados não perecíveis.
- Promover, em articulação com outras organizações, um Ban-
co do Tempo para que os cidadãos possam oferecer e receber 
horas de trabalho de acordo com as capacidades que cada um 
possui.

DESENVOLVIMENTO LOCAL4
- Criar um diretório local da oferta de bens e serviços, in-
cluindo os serviços públicos, as organizações não lucrativas 
e as associações e  empresas locais, visando a promoção do 
consumo local responsável.
- Promover a criação, em parceria com outras instituições, 
de uma incubadora social de microempreendedorismo e de 
empreendedorismo social, procurando fomentar a criação de 
emprego e/ou o desenvolvimento de atividades associativas 
jovens que respondam a necessidades locais.
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LISTA CANDIDATA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
EFETIVOS

1. Sílvia Ferreira 2. Victor Simões 3. Miguel Cardina 5. Luís Franklin

5. Conceição Romeiro 7. Sérgio Rodrigues

4. Isabel Queiroz

9. Cristina Vieira8. João Mesquita

SUPLENTES

1. Madalena Duarte 4. Isabel Prata3. Eva Queiroz4. António Ferreira

10. Rita Polónio

11. Luís Dinis 12. João Rodrigues 13. Marta Perpétua

5. Manuel Lapa

SÍLVIA FERREIRA Socióloga, investiga e ensina sobre políticas sociais, organizações da economia social, voluntariado, parcerias, 
inovação social. Foi membro de uma associação de pais, cívica e cultural e candidata independente pelo BE à Ass. Freg. Sta. 
Clara. VICTOR SIMÕES Militar (na reserva), consultor e formador em eng. mecânica industrial. Membro dirigente em associações 
de pais e culturais e recreativas. MIGUEL CARDINA Historiador, músico dos “Diabo a Sete”, bloguer do Arrastão e dirigente do 
BE. Membro da Ass. Freg. Sta. Clara. em 2010-2011 ISABEL QUEIROZ Funcionária pública, tem exercido funções em instituições 
ligadas à saúde e à deficiência. Lic. em Direito e mestre em Administração Pública. LUÍS FRANKLIN Investigador e formador na 
área da Psicologia do Desenvolvimento e Psicopatologia. Dirigente nacional do MAS. CONCEIÇÃO ROMEIRO Professora e diri-
gente sindical. Integra a Associação para o Desenvolvimento Musical de Coimbra. SÉRGIO RODRIGUES Professor e investigador 
de química. Envolvido em projetos educacionais e de divulgação da ciência. JOÃO MESQUITA Cozinheiro, gestor de empresa e 
formador. CRISTINA ROCHA VIEIRA Professora de Educação Especial e formadora. Foi dirigente nacional de sindicato de profes-
sores. RITA POLÓNIO Foi funcionária administrativa e, atualmente, está desempregada. LUÍS DINIS Empregado na restauração. 
JOÃO RODRIGUES Economista, investigador e professor, coautor do blogue Ladrões de Bicicletas. MARTA PERPÉTUA Formadora. A 
terminar a pós-graduação em planeamento e gestão da formação.

MADALENA DUARTE SOCIÓLOGA trabalha sobre políticas de justiça e direitos das mulheres. Foi membro da Ass. Freg. Sta. Clara. 
ANTÓNIO FERREIRA Técnico de contas. EVA QUEIROZ DE MATOS Assistente de produção em publicidade e cinema. Foi diretora 
da revista Via Latina, participou em associações e meios de comunicação da UC. ISABEL PRATA Investigadora das Ciências da 
Saúde. Participou em diversos órgãos associativos da UC. MANUEL LUCAS RODRIGUES LAPA Geólogo e escritor.
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JOSÉ AUGUSTO FERREIRA DA SILVA 59 anos. Advogado. Militante de diversas causas, das que se destaca a defesa dos 
trabalhadores em diversos sindicatos e a luta contra a coincineração 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 atual 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 direção. Membro fundador da 
Pro Urbe. Presidente da Assembleia Geral do Conselho da Cidade de Coimbra.

JOSÉ REIS 58 anos. Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Cen-
tro de Estudos Sociais. Cocoordenador 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 Câmara Municipal de Coimbra

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.


