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MANIFESTO ELEITORAL
À minha cidade eu mudava o futuro. Não lhe mexia no passado. Não lhe mudava o sítio. Deixava-a onde está. 
Mudava-lhe o espírito. Começava pelo mais difícil…
José Reis (cabeça de lista à Assembleia Municipal de Coimbra)

UNIÃO DE CIDADÃOS E CIDADÃS, HETEROGÉNEA E PLURAL, 
SÉRIA E TRANSPARENTE

1

Acreditamos numa democracia participativa de proximidade, 
na divulgação sistemática do que se faz na freguesia, na aus-
cultação atenta dos seus problemas, dos seus medos e das suas 
esperanças. Acreditamos que o diálogo multicultural e in-
tergeracional cria laços fundamentais para uma sociedade mais 
justa e igualitária. E acreditamos que, em tempos de descrédito, 
a transparência de gestão de contas, das atividades e das in-
tenções de futuro são basilares. Assim, propomos:
- Manter abertas e operacionais as atuais sedes das Juntas de 
Freguesia para uma maior proximidade e facilidade de acesso 
dos fregueses e freguesas;
- Deslocar regularmente as Assembleias de Freguesia e              
reuniões periódicas do executivo pelas várias delegações/bair-
ros desta e abri-las à participação livre e direta;
- Implementar a modalidade de Orçamento Participativo dando 
opções de escolha aos cidadãos e às cidadãs no que se refere 
aos recursos públicos;
- Zelar pela boa aplicação do dinheiro público, combatendo o 
desperdício e a frivolidade.

2 UNIÃO CULTA E INTELIGENTE COM MEMÓRIA E OUSADIA

A heterogeneidade desta União de Freguesias faz com que 
a definição e a clarificação das questões ligadas à cultura, à 
memória e às tradições, ao urbanismo e à requalificação, ao 
comércio, às associações e às coletividades se tornem urgentes. 
É imperativo manter inalterável a identidade de cada bairro, 
quer pelas suas características físicas, quer pelas suas tradições 
e, ao mesmo tempo, criar laços e compatibilidades entre a di-
versidade existente, unindo os agentes com capacidade de res-
posta e intervenção. Assim, propomos:
- Promover um programa de apoio escolar a alunos e alunas em 
situação de risco, assente no contributo de professores e profes-
soras, em regime de voluntariado, fora do horário escolar;
- Alargar a formação dos funcionários da Junta de Freguesia 
de modo a garantir o aumento da eficiência e da qualidade dos 
serviços prestados aos seus fregueses e freguesas, nomeada-
mente no apoio ao preenchimento de documentos oficiais (IRS 
e recibos electrónicos) e na orientação para os serviços sociais e 
jurídicos existentes na Câmara Municipal;
- Apoiar o associativismo cultural nas suas diversas formas, pela 
cedência de espaços ou equipamento da Junta de Freguesia.

UNIÃO JUSTA E AMIGA, EQUILIBRADA E SUSTENTÁVEL3

O papel de proximidade da Junta de Freguesia obriga-a a inter-
vir nas situações de risco ou de emergência, a nível económi-
co, social ou individual, em situações crónicas ou recentes, de 
violência, negligência, solidão, ou mero infortúnio. Obriga-a, 
ainda, a um convicto empenhamento na promoção do bem-es-
tar dos cidadãos e das cidadãs, quer pela manutenção ou pro-
moção da sustentabilidade ambiental e energética, dos seus 
espaços verdes e do seu património e a um papel de controlo 
dos serviços já implementados. Assim propomos:
- Promover ações integradas com as IPSSs para reforço do apoio 
domiciliário a idosos em situação de dependência e/ou solidão 
e criar um programa gratuito de pequenas reparações domésti-
cas, assente em regime de voluntariado qualificado.
- Organizar atividades intergeracionais entre jovens e idosos;
- Reforçar os programas de refeições gratuitas, criando um Me-
canismo Solidário de Emergência com a finalidade de responder 
a situações de emergência social ao nível da satisfação das ne-
cessidades básicas de vestuário e saúde;
- Dinamizar a utilização do Parque Verde, Choupal, Penedo da 
Saudade e Parque da Ribeira de Coselhas e requalificar a rede 
de parques infantis;
- Defender o funcionamento do Elevador do Mercado de forma 
sustentável admitindo-se a revisão da acessibilidade ao serviço;
- Estudar soluções para a recolha eficaz, rua a rua, do lixo in-
diferenciado;
- Incentivar a aplicação da lei do ruído, pressionando para o seu 
cumprimento efectivo;
- Promover e incentivar a criação de hortas sociais.

O nosso programa eleitoral, aberto aos cidadãos e às cidadãs que nele queiram 
participar, está disponível na página dos Cidadãos por Coimbra 
HTTP://CIDADAOSPORCOIMBRA.COM/

- Apoiar e dinamizar o comércio tradicional da Baixa e o Mer-
cado Municipal em articulação com as associações de comer-
ciantes existentes;
- Promover a requalificação e o alargamento do equipamento 
urbano nas áreas de comércio local, em zonas pedonais ou de 
trânsito condicionado;
- Colaborar com as coletividades, associações, comerciantes 
e fregueses nas festas da cidade, Santos Populares, comemo-
rações tradicionais (Natal, Carnaval e Páscoa), e dias comemo-
rativos (25 de Abril, 1 de Maio, 5 de Outubro, etc.);
- Defender a reabilitação da frente ribeirinha, nomeadamente 
pela instalação de uma rede de indústrias criativas.

A União de Freguesias de Coimbra (as anteriores freguesias de Almedina, Santa Cruz, São Bartolomeu e Sé Nova), com 8,37 km² 
de área e 15513 habitantes (CENSUS 2011), engloba território urbano e rural, a Alta e a Baixa, os bairros populares e a Univer-
sidade, uma população jovem e uma população envelhecida, exploração imobiliária e casas onde poderia morar gente, o orgulho 
do edificado classificado Património Mundial e a vergonha das habitações sem saneamento básico, a reabilitação plena e as obras 
de fachada, as zonas verdes mais apetecíveis e as zonas verdes vandalizadas ou fechadas por falta de meios, as rendas antigas 
desajustadas e as rendas novas incomportáveis, os monumentos identitários e os monumentos esquecidos, uma forte concentração 
turística e um mercado e um comércio tradicional em declínio, a memória e as tradições que vale a pena preservar e o lixo que se 
acumula nas ruas, as novas ideias e sonhos concretizáveis e a burocracia impeditiva e seletiva.
Ciente desta diversidade, o Movimento Cidadãos por Coimbra apresenta uma lista de candidatos e candidatas à Assembleia da 
União de Freguesias de Coimbra com objetivos que decorrem das suas sete ideias fundadoras, convicto de que a União de Fregue-
sias merece mais e melhor e de que este primeiro mandato após a reorganização administrativa das autarquias será decisivo para 
o estabelecimento de uma união equilibrada e sustentável.



LISTA CANDIDATA À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

EFECTIVOS

1. Maria Helena Dias Loureiro 2. José Nóbrega 3. Maria Madalena Martins 5. Eugénia Rodrigues

6. Luís Cortesão 7. Uliana Castro

4. Luís Ferreira

9. Raquel Misarela8. João José Cardoso

SUPLENTES

1. Vasco Pinto 4. Henrique José Eloy2. Rui Lobo

10. José Manuel Soares

11. Sílvia Franklin 12. Gonçalo Pereira 13. Maria de Fátima Coelho

5. Maria do Carmo Lopes

MARIA HELENA DIAS LOUREIRO 57 anos. Licenciada em Filologia Germânica, Professora e Presidente do Conselho Geral da Escola 
Secundária de Avelar Brotero. Ativista. Membro da coordenadora concelhia do Bloco de Esquerda JOSÉ RICARDO PALAIO DA SILVA 
NÓBREGA 34 anos, arqueólogo MARIA MADALENA DE ALMEIDA RODRIGUES MARTINS 53 anos, empresária LUÍS DA COSTA FERREIRA 69 
anos, dirigente sindical, reformado MARIA EUGÉNIA ANTUNES RODRIGUES 67 anos, professora aposentada LUÍS MIGUEL ANDRADE 
FIRMO MOREIRA CORTESÃO 42 anos, engenheiro ULIANA MARIA HOLANDA DE CASTRO 31 anos, jornalista JOÃO JOSÉ FERREIRA DA SILVA 
SANTOS CARDOSO 54 anos, professor ANA RAQUEL MISARELA LOUREIRO RODRIGUES 32 anos, conservadora-restauradora JOSÉ MANUEL 
DE ALMEIDA SOARES 60 anos, reformado SÍLVIA MIGUEL FRANKLIM MARQUES 27 anos, operadora GONÇALO FILIPE LOPES PEREIRA 31 
anos, desempregado MARIA DE FÁTIMA LOPES PESSOA DA COSTA COELHO 66 anos, doméstica

VASCO MANUEL PLANAS LEITÃO BERNARDINO PINTO 40 anos, comerciante RUI PEDRO MEXIA LOBO 42 anos, professor universitário IGOR 
FELICIANO FREIRE CONSTANTINO 21 anos, estudante HENRIQUE JOSÉ GEITOEIRA RODRIGUES ELOY 58 anos, engenheiro reformado MARIA 
DO CARMO ROSA LOPES 58 anos, professora do Instituto Superior Politécnico

3. Igor Constantino



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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