
TRABALHO
- Lutar pela criação de uma creche pública gratuita no 
Bonfim como forma de democratizar um importante factor
de desenvolvimento infantil e garantindo as necessárias
infra-estruturas de apoio às famílias
- Garantir aos artistas e artesãos espaços Municipais para 
que desenvolvam o seu trabalho

- Criar um gabinete de apoio aos pequenos comerciantes e 
vendedores, valorizando o comércio local e de 
proximidade como parte importante da identidade da 
Freguesia

MOBILIDADE
- Criar interface intermodal no Campo 24 de 
Agosto, promovendo a intermodalidade das 
ligações da rede do Metro na Estação do Campo 24 
de Agosto ao Terminal Rodoviário do Campo 24 de 
Agosto e integrando no mesmo cartão ANDANTE a 
possibilidade de estacionar e viajar nos transportes 
públicos. 

- Defender o Ramal da Alfândega como transporte 
público.

@cducidadeporto

22 609 56 51 | 926 458 662Avenida da Boavista, 931, 4100-128 Porto

cducidadeporto@gmail.com

Assembleia de Freguesia do Bonfim

Os eleitos da CDU marcam a diferença. Têm sido uma voz 
activa na defesa dos interesses dos munícipes, tanto na 

Câmara, como na Assembleia Municipal do Porto. Foi a 
força política que mais propostas fez e que mais 

requerimentos apresentou sobre os problemas que 
a população levanta e que os nossos eleitos 

registam nas inúmeras visitas que fazem. 
Precisamos de mais eleitos com esta fibra, 

com esta dedicação!
Vota na CDU também na Câmara e na 

Assembleia Municipal. 
É hora de dar a vez à CDU.

Dá força a quem te dá voz!

HABITAÇÃO
- Exercer pressão pela transformação imediata
do parque habitacional devoluto em novas habitações
no regime de rendas apoiadas, que tenham como base
os rendimentos das famílias e não os valores especulativos
do mercado

- Reactivar e fortalecer o Plano de Contenção de 
Alojamento Local na Freguesia do Bonfim

- Promover o espaço público de qualidade; melhorar o
estado dos pavimentos das ruas bem como reforçar
a iluminação, a limpeza e a manutenção das zonas públicas

- Criar um gabinete de apoio e acompanhamento aos 
moradores e às associações de moradores, garantindo a 
fiscalização gratuita das condições de habitabilidade

- 

- 

- 
, 
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LAZER

A cidade do Porto tem 12 casas 
vazias para cada família a 
necessitar de habitação?

SABIA QUE

Alexandra de Almeida 
realizadora/produtora

Sónia Duarte 
professora 

Roger Prieto de la 
Torre.arqueólogo

Lídia Rodrigues  
cortadeira têxtil

Francisco Calheiros 
arquitecto

Eduardo Soares 
professor  

José Castelo 
marinheiro 

César Soares 
formador

Mª Alexandra Gandra 
assessora 

Mário Pereira 
motorista

Maria Antónia Barreto 
professora

Micaela Couto 
professora 

Miguel Januário 
Artista plástico
designer

Alexandra Guerra 
e Paz.arqueóloga

Rita Duarte
trab. em arquitectura

Adelina Marques 
aposentada 

Maria Goretti Ramos  
operadora de frescos

Vítor Hugo de Sousa 
auxiliar de armazém 

Lucinda Fernandes 
reformada

João Abreu 
empresário

Vânia Cardoso 
distribuidora 

Miguel da Silva 
Administrativo

Maria Fernanda Barbosa 
reformada 

João Paulo Dupont 
professor

Aurélia Martins 
empr. de escritório 

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DE 
FREGUESIA DO BONFIM

Ana Luísa Costa 
Investigadora 

O preço da habitação 
cresceu quase 50% na 
Freguesia do Bonfim 
nos últimos anos.

Foi por proposta da CDU 
que foi criada a linha de 
apoio de emergência às 
associações do Porto para 
2021.  

Reabilitar o ringue desportivo do 
Abrigo  dos Pequeninos, de forma a 
garantir segurança e condições para as 
crinças e jovens que já o utilizam

Incentivar a abertura e partilha de espaços 
desportivos das escolas municipais, para 
uso em horário pós-escolar por 
colectividades e outras pessoas ou grupos

Dinamizar um programa cultural contínuo 
que envolva artistas e autores da Freguesia, 
através da promoção de exposições, concertos 
e outros eventos

Criar uma Cantina Popular que ajude a combater 
o isolamento das pessoas mais velhas, que funcione 
como apoio alimentar e que seja um espaço de 
convívio inter-geracional e de promoção de hábitos 
alimentares saudáveis.
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