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PROPOSTA DE TRABALHO
A magnitude dos problemas duma das maiores e mais he- 
terogéneas freguesias do país exige uma mudança profunda das 
práticas políticas há muito implantadas. A nossa candidatura 
pretende constituir uma verdadeira alternativa que fará da Junta 
de Freguesia, pela constante audição interessada dos fregueses, 
uma caixa-de-ressonância destes junto da Câmara Municipal e 
demais poderes locais e nacionais.

PELA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO INFORMADA1
- Reivindicar o máximo de competências legalmente permitidas 
e os meios necessários ao seu exercício:
- Criar um diretório local da oferta de bens e serviços públicos, 
privados e de solidariedade social e de actividades culturais;
- No portal da Junta de Freguesia e em placards situados em 
locais de grande visibilidade serão publicados os documentos 
relevantes, em particular as contas da Junta de Freguesia; 
- Promover a realização de um orçamento participativo possi-
bilitando a colaboração nas decisões sobre a aplicação de uma 
percentagem do orçamento da Freguesia. Defender a realização 
de Assembleias de Freguesia deslocalizadas, abertas à par- 
ticipação livre e direta de todos os cidadãos.

2 POR UMA MELHOR SAÚDE PARA TODOS
- Promover acções de sensibilização em articulação com as 
organizações associativas voluntárias, os Centros de Saúde, as 
Escolas da área da saúde e as Básicas e Secundárias; 
- Incentivar a saúde preventiva, sensibilizando para a promoção 
de estilos de vida saudáveis;
- Providenciar a difusão da informação dos serviços existentes, 
divulgando as acções de educação para a saúde e garantindo 
que todos os residentes (incluindo os imigrantes) tenham acesso 
a um médico de família e cuidados básicos de saúde.

POR UM MELHOR ACESSO DOS CIDADÃOS 
À EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO

3

- Defender a criação de mais creches públicas. Bater-nos-emos 
para que a qualidade das instalações, a alocação de recursos e 
os métodos de colocação dos alunos sejam contributos para uma 
escola pública de qualidade, inclusiva e igualitária.

PELA DEFESA DE UMA HABITAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS4
- Tornar as associações de moradores parceiras privilegiadas da 
Junta de Freguesia na resolução dos problemas habitacionais 
mais prementes. Defender como prioridade imediata a con-
clusão da rede de saneamento básico na Cova do Ouro, Serra da 
Rocha, Casal do Lobo e Alto de S. Romão.

5 POR UMA NOVA POLÍTICA CULTURAL E DE LAZER
- Promover, apoiar e dinamizar actividades culturais, desporti-
vas e recreativas. Incentivar a valorização dos criativos, apoian-
do iniciativas concretas de grupos e associações dedicados ao 
lazer e à criação e fruição cultural, desportiva e recreativa; 
- Considerar as indústrias criativas locais como um novo polo 
cultural e de desenvolvimento económico da freguesia.

6 POR UM ESPAÇO PÚBLICO DE QUALIDADE 
E MOBILIDADE PARA TODOS

- Criar mais espaços comuns de lazer, exteriores e edificados, 
por forma a devolver a rua ao bairro e favorecer as relações pes-
soais de vizinhança, como por exemplo a adaptação para es-
paços de lazer de edifícios públicos desocupados; 
- Encontrar soluções para a correcta adaptação à mobilidade de 
todos os cidadãos;
- Planear, articulando acções com entidades públicas e 
privadas, a manutenção e limpeza das manchas florestais, a 
sensibilização para o empenho colectivo na limpeza; 
- Defender, junto da Câmara Municipal, o reforço das carreiras 
de transportes públicos, o aumento do conforto das respectivas 
paragens e a melhor informação, em tempo real, sobre horários.

7 POR UMA REDE SOCIAL DE APOIO COM DIGNIDADE AO IDOSO 
E PELA INCLUSÃO SOCIAL

- Lutar contra novos encerramentos de estações dos CTT, para 
que seja garantido um serviço público universal de correios; 
Defender a reactivação da Comissão Social de Freguesia que 
deve estar pronta a intervir de imediato nos casos mais pro- 
blemáticos, em parceria com entidades públicas e privadas; 
- A Junta de Freguesia deverá efectuar, com o auxílio das as-
sociações locais, um levantamento dos equipamentos sociais 
existentes e promover a articulação de esforços entre as orga-
nizações com intervenção na esfera social, de forma a tornar 
os apoios sociais mais eficientes, sem esquecer o apoio aos/às 
imigrantes residentes na freguesia.

8 PELA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E DO POTENCIAL TURÍSTICO

- Fomentar a criação de emprego e o desenvolvimento de acti- 
vidades associativas que correspondam a necessidades locais;
- Promover a criação de hortas urbanas e apoiar a realização de 
feiras, mercados locais e outros eventos; 
- Desenvolver o potencial turístico praticamente inaproveita-
do, de onde se destacam a igreja dos Olivais e o mosteiro de 
Celas. A Junta deverá exigir a colocação das infra-estruturas 
necessárias para receber eficazmente visitantes e turistas.

Muitas propostas que aqui defendemos estão muito depen-
dentes da cooperação com outras instituições, em especial a 
Câmara Municipal. Por isso, connosco, a Junta de Freguesia 
fará ouvir a sua voz em defesa daquilo que considerarmos es-
sencial para a qualidade de vida local.
Somos um movimento novo, independente e não comprometido 
com as práticas e políticas dos anteriores executivos. Queremos 
uma Junta nova, capaz de romper com as forças imobilistas e 
burocratizadas que têm habitado aquela casa.

CONCLUSÃO

Programa completo em
HTTP://CIDADAOSPORCOIMBRA.COM/



LISTA CANDIDATA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

LUÍSA DE ANDRADE CAMPOS BEBIANO CORREIA 
34 anos, Arquitecta JORGE MANUEL VIDE DA 
CUNHA MARTINS 54 anos, professor do en-
sino secundário AUGUSTO JÚLIO RAMOS 74 
anos, ex-presidente do União de Coim-
bra INÊS DE OLIVEIRA CASTILHO E ALBUQUERQUE 
AMARAL 34 anos, professora universitária, 
investigadora na área das ciências da co-
municação PEDRO JORGE VENTURA RODRIGUES 
36 anos, promotor teatral (A Escola da 
Noite) MANUEL JOSÉ FROTA ANTUNES 63 anos, 
reformado CAROLINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 
30 anos, arquitecta e investigadora  ARTUR 
MIGUEL ANTUNES DIAS 44 anos, professor do 
ensino secundário MARIA ALEXANDRA COSME 
VILAR CORREIA 20 anos, estudante de psico-
logia MARIA LEONOR MORAIS MARINHO DIAS 63 
anos, técnica superior administrativa da 
U.C. ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS RODRIGUES 
59 anos, médico JOÃO MANUEL MADEIRA FROTA 
ANTUNES 33 anos, trabalhador de “call cen-
ter” CRISTINA MARIA RAMOS CRESPO DE CARVALHO 
35 anos, enfermeira no Centro de Saúde 
de Celas ANDRÉ DA MARÇA TEIXEIRA 33 anos, 
arquitecto empresário (proprietário do bar 
Aqui Base Tango) MARIA CLARA PAPÃO FRANJO-
SO MURTEIRA 52 anos, professora na Facul-
dade de Economia ANÍBAL MANUEL DA COSTA 
DINIZ 62 anos, operário do Diário de Coim-
bra CARLOS MANUEL TEIXEIRA ARAÚJO 73 anos, 
bancário aposentado SUSANA MARGARIDA 
SANTOS DE CARVALHO 35 anos, arquitecta em-
presária ANTÓNIO AUGUSTO NUNES GODINHO 36 
anos, especialista informático RITA MARIA 
SILVA MARNOTO 56 anos, professora da Fa- 
culdade de Letras e do Colégio das Artes 
SABINA GODINHO KARAMEHMEDOVIC 33 anos, 
arquitecta MÁRIO RUI MONTEIRO PRIMO JALECO 
42 anos, desempregado / voluntário para 
a cooperação MARIA ALBERTINA SILVA NOGUEIRA 
DA FONSECA COSTA 67 anos, assistente social 
aposentada JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FERREIRA 
65 anos, aposentado FRANCISCO GUILHERME 
DE ALBUQUERQUE AMARAL 63 anos, professor 
universitário SANDRA MARIA MARTINS SILVESTRE 
34 anos, formadora/gestora cultural JÚLIO 
FARIA DE SOUSA GOMES 58 anos, encenador 
CLÁUDIO AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO 35 
anos, músico HÉLDER NEVES SILVA 29 anos, 
licenciado em psicologia, rondista.

1. Luísa Bebiano Correia 2. Jorge Martins 3. Júlio Ramos 4. Inês Amaral 5. Pedro Rodrigues 6. Manuel Frota

7. Carolina Ferreira 8. Miguel Dias 9. Alexandra Correia 10. Leonor Marinho Dias

11. António Rodrigues 14. André Marça13. Cristina Carvalho12. João Antunes

16. Aníbal Dinis15. Clara Murteira 17. Carlos Araújo 18. Susana Carvalho

SUPLENTES

19. António Godinho 1. Rita Marnoto 2. Sabina Karamehmedovic

4. Albertina Costa3. Mário Jaleco 6. Francisco Amaral5. João Ferreira

7. Sandra Silvestre 8. Júlio Gomes 10. Hélder Silva9. Cláudio Monteiro

EFECTIVOS



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.
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