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PROPOSTAS ELEITORAIS
QUEM SOMOS?
Somos um grupo de cidadãos isento de qualquer compromisso 
partidário, movidos exclusivamente pelos interesses da freguesia 
e dos seus habitantes. Propomos dirigir a freguesia, tendo em 
vista a resolução dos seus problemas, melhorando as condições 
da população.
Em territórios de pequena dimensão, não se deveria aderir tanto 
à filiação e apoio partidário, mas antes às pessoas e a conjun-
tos de indivíduos que se reúnem com o mero intuito de con-
tribuírem com o seu esforço e dedicação a uma causa comum, 
que não é mais do que o bem-estar da comunidade em que es-
tamos inseridos.

EDUCAÇÃO1
APOIO DE ESCOLAS PRIMÁRIAS E JARDINS DE INFÂNCIA - Reforçar a quali- 
dade do apoio técnico e financeiro, estimulando a prestação 
de serviços de excelência à população. ATL FREGUESIA - Organizar 
ATL (período letivo e férias) para crianças. AÇÕES DE FORMAÇÃO - 
Promover cursos de formação e palestras para jovens, adultos 
e seniores.

AMBIENTE2
LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS - Limpezas perma-
nentes dos espaços públicos. TRATAMENTO/RECOLHA DE LIXO - Recicla-
gem (óleos alimentares/eletrão/pilhas/sacos lixo CMC, objetos 
volumosos). Iniciativa “Vamos cuidar da nossa rua”. LIMPEZA DE 
TERRENOS E MATAS - Planeamento e articulação de ações, a levar 
a cabo por entidades públicas e privadas. Iniciativa “Vamos 
cuidar das nossas terras.”

SAÚDE3
CENTRO DE SAÚDE DA FREGUESIA - Interceder para a criação de novas 
instalações do centro de saúde da freguesia, reivindicar a sua 
abertura diariamente das 8h às 16h e garantir a existência per-
manente de um médico. ALDEIA DO MÉDICO - Unir esforços para que 
o projeto Aldeia do Médico na zona da Adémia avance na sua 
concretização, contribuindo assim, para valorizar a freguesia e 
a região centro.

SOCIAL4
REDE SOCIAL – Desenvolver a rede social da freguesia, reativan-
do a Comissão Social da Freguesia. Unir os esforços das orga-
nizações com intervenção na esfera social desenvolvendo um 
trabalho de cooperação, para assim, melhorar a qualidade de 
vida das famílias mais desfavorecidas. BOLSA DE EMPREGO – Re- 
gisto de desempregados e anúncios de emprego. BOLSA DE TER-
RAS – Esclarecimento e disponibilização de informações sobre a 
inserção dos prédios rústicos na bolsa de terras. Esta bolsa visa 
facilitar o encontro entre a oferta e a procura de terras para fins 
de exploração agrícola, combater o abandono, contribuir para 
aumentar a dimensão e as produções das explorações.   BOLSA 
DE VOLUNTARIADO – Inscrição de voluntários em diferentes áreas 
(advogados, enfermeiros, canalizadores, electricistas…), com 
o objectivo de apoiar a população da freguesia, estimulando 
a entreajuda e a solidariedade. TRABALHO SOCIAL NAS FLORESTAS 
– Protocolo entre o IEFP (Instituto de Emprego e Formação 
Profissional) e a freguesia, tendo como objetivo a realização de 
operações básicas de prevenção de incêndios florestais e de (re) 
florestação. DINAMIZAÇÃO SENIOR – Desenvolvimento de programas e 
atividades para ocupação dos tempos livres dos idosos.

CULTURAL E DESPORTIVA5
APOIO - Patrocinar todas as coletividades, clubes, associações, 
comissões de festas e IPSS (Instituições Particulares Solidarie-
dade Social), incentivando o seu crescimento e desenvolvi-
mento. FESTIVAL TTV – Trouxemil e Torre de Vilela - Feira  Anual 
Gastronómica, Agrícola, Comercial e Industrial, tem como 
objetivo promover o tecido gastronómico, agrícola, comercial e 
industrial da freguesia. Pretende potenciar e estimular o que 
se produz e comercializa, e simultaneamente, originar novas 
oportunidades de negócio. A feira incluirá ainda um programa 
de animação que  pretende dinamizar o evento. PATRIMÓNIO CUL- 
TURAL – levantamento e restauro de fontes, minas e lavadouros da 
freguesia. INVESTIGAÇÃO HISTÓRICA LOCAL – apoio ao estudo da história 
local da freguesia (Monografia de Trouxemil e Torre de Vilela), 
criação de passeios e circuitos históricos na freguesia (Cami- 
nhos de Santiago).

OUTRAS ÁREAS6

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO – Financiamento anual de um projecto 
vencedor apresentado pela população da freguesia, aprofun-
dando a gestão democrática e participativa. CEMITÉRIOS ZELADOS 
– Contratar um responsável a tempo inteiro para manutenção 
dos vários cemitérios da freguesia (abertura, fecho, abertura de 
covas, limpeza). GABINETE DE APOIO JURÍDICO – Aconselhamento em 
colaboração com a Ordem dos Advogados. PRESSIONAR AS ENTIDADES 
RESPONSÁVEIS PELA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE VÁRIAS ORDENS – Reivindicar 
junto dos centros de poder das áreas de saúde, educação, social, 
segurança, ambiente e Câmara Municipal de Coimbra, de forma 
a garantir a satisfação das necessidades da população. PARQUE 
EMPRESARIAL DE COIMBRA – Unir esforços para a construção do Parque 
Empresarial, junto ao nó do IC2 com a IP3, valorizando as em-
presas da freguesia e da região centro.

PARA SERVIR TODAS AS ALDEIAS DA FREGUESIA
ADÉMIA Construção do parque verde/infantil junto à passagem de 
nível; Desbloquear situação da pavimentação da Urb. Colina do 
Sol; Desenvolver acções de limpeza periódica da passagem de 
peões junto à linha; Reconstrução da estrada da Rua da Esper-
tina e Estrada da Espertina; Restauração da ponte da Espertina.
ALCARRAQUES - Protocolo da freguesia com o Lar do Padre Ser-
ra; Reaproveitamento e cedência das instalações da Escola 
Primária; Requalificar o lavadouro; Recuperar a mina; Pro- 
mover ao corte e alargamento de curvas. CIOGA DO MONTE - Melho- 
rar o Largo da Cioga do Monte; Recuperar a mina; Construção 
de mais um local para colocação de Ecopontos na Rua Nª Sra. 
dos Milagres; Colocação de placas de sinalização e espelhos.
FORNOS - Requalificar o Rio, de forma a evitar inundações na 
época das chuvas; Limpeza da drenagem das águas pluviais, 
de forma a tornar eficaz o seu escoamento; Requalificar a fonte 
no Largo principal dos Fornos; Colocação de dispositivos para 
redução de velocidade das viaturas; Arborização do terreno 
público junto à entrada no IC2. TORRE DE VILELA - Continuação 
com atendimento à população de Torre de Vilela na atual Junta; 
Construção de um parque verde/infantil; Mudar as instalações 
reduzidas do ATL; Promover a limpeza do rio.
TROUXEMIL- Localizar terrenos para outro cemitério ou alargar o 
actual; Manutenção e limpeza dos espaços existentes; Promover 
a instalação de uma caixa multibanco na freguesia; Garantir a 
abertura da Junta de Freguesia de Segunda a Sexta-Feira.



LISTA CANDIDATA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

1. Cátia Carvalho 2. Rute Silva 3. António Cardoso 5. Daniela Paiva

6. Carlos Pratas 7. Andreia Fernandes

4. Maria José Carvalho

9. Nelson Duarte8. Juliana Barbosa

SUPLENTES

1. Eva Pestana 4. Ana Santos3. Ana Dinis2. Humberto Silva

CATIA SOFIA MARQUES DE CARVALHO 31 anos. natural de Cioga do Monte, moradora nos Fornos, 31 
anos, técnica oficial de contas e explicadora de matemática, licenciada em Gestão de Empre-
sas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, membro actual da assembleia 
da Junta de Freguesia de Trouxemil pelo Movimento de Cidadãos por Trouxemil. RUTE LILIANA 
RODRIGUES SILVA 32 anos, técnica jurídica ANTÓNIO JOSÉ FRANÇA CARDOSO 50 anos, assistente 
operacional MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES DE CARVALHO 48 anos, auxiliar de ação educativa 
DANIELA SOFIA CARDOSO PAIVA 20 anos, estudante universitária CARLOS MANUEL LOPES PRATAS 35 
anos, engenheiro ANDREIA SOFIA NUNES FERNANDES 34 anos, empresária JULIANA CRISTINA FER-
NANDES DIAS BARBOSA 28 anos, assistente de marketing NELSON FRANCISCO CRUZ DUARTE 31 anos, 
mediador de seguros.

EVA MARIA MARQUES PESTANA 33 anos, Assistente administrativa HUMBERTO JOAQUIM LEITE SILVA 45 
anos, Técnico Oficial de Contas ANA CRISTINA DA SILVA DINIS 19 anos, Estudante universitária ANA 
GORETI MARQUES DOS SANTOS 30 anos, Assistente de apoio ao cliente.

EFECTIVOS



CIDADÃOS POR COIMBRA   CPC  IV

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.


