
HABITAÇÃO

MOBILIDADE

- Nem mais um mandato com casas públicas 
desocupadas na união de freguesias. Os 
equipamentos públicos devem estar ao serviço da 
população.

- Reivindicar do Governo medidas efectivas de combate à 
especulação imobiliária, a revogação da lei dos despejos, e o 
financiamento para a construção/reabilitação de mais habitação a custos 
adequados aos rendimentos
 
- Reivindicar da Autarquia a imediata suspensão de atribuição de novas licenças 
para Alojamento Local e Hotéis na União de Freguesias

- Combater a alienação do terreno da 
antiga estação ferroviária da Boavista e a 

instalação de uma grande superfície 
comercial, defendendo a criação de um maior 

espaço intermodal e espaço verde

- Criação de mais espaço verdes de proximidade com 
equipamentos desportivos e espaços de lazer e convívio e 

zonas de hortas comunitárias

- Dinamização e requalificação dos espaços existentes como o 
Jardim das Virtudes e as Fontaínhas, oferendo programas 

regulares à população

- Intervir junto do município pelo reforço da limpeza urbana e pela recolha 
regular dos resíduos sólidos

- Reabertura dos balneários públicos da Vitória e reforço de sanitários, 
principalmente na zona da Movida e Rua de Cedofeita. 

- Criar mais ligações regulares com autocarros pequenos entre a zona da baixa e o Hospital St. 
António, S. Bento e Trindade e a Sede da Junta de Freguesia, principalmente para a população mais 
idosa

- Reactivar a ligação do Ramal da Alfândega até Campanhã, com transporte público colectivo 

- Defender a criação de mais estacionamento para moradores, pugnando pela erradicação dos 
pilaretes que perturbam a circulação e prejudicam a circulação de viaturas de emergência. 

A CDU tem vindo a apresentar propostas para a 
requalificação do espaço devoluto da Lapa, propondo 
a sua transformação num parque público que garanta 
a renaturalização da linha de água, espaços de lazer e 
desporto e melhores acessibilidades entre a zona da 
Constituição e do Metro da Lapa. 

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

SABIA QUE

SABIA QUE

ACÇÃO SOCIAL
- Exigir a abertura imediata das creches e dos ATL públicos e a 
reposição das valências de apoio social que foram encerradas 
durante os mandatos anteriores

- Reabertura do posto de enfermagem no Largo da Alfândega

- Criação de cantinas populares para a população mais carenciada

- Reabertura da cantina e lavandaria da rua da Bainharia

- Criação de campanhas pela dissuasão do consumo de álcool e 
estupefacientes, integradas com outras entidades competentes

- Identificar casos de isolamento de idosos e criar programas de 
apoio à saída apoiada do domicílio, com visitas a parques, museus e 
programas de exercício físico adaptado

- Reabertura do ginásio em Miragaia com programas de 
dinamização de desporto e convívio

- Reabertura da Ludoteca na rua da Reboleira, de 
acesso a todas as idades, com acções de formação e 
outros programas de dinamização cultural. 

- Intervir junto das comunidades imigrantes, promovendo 
acções culturais e de convívio que potenciem a integração 
na Freguesia

- Realização de mais actividades nos edifícios da Junta 
de Freguesia como concertos, teatro, debates, aulas, 
formações e momentos de convívio.

- Apoio às colectividades das freguesias na dinamização 
das suas iniciativas

@cducidadeporto

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

cducidadeporto@gmail.com

AMBIENTE E 
ESPAÇO PÚBLICO

CULTURA E DESPORTO

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!

Vitor Vieira 
Formador

João Gonçalves
Trab. em arquitectura

Rosa Gonçalves 
Trip. de Cabine

Hugo Ferro 
Resp. de Comunicação

Alice Sá 
Médica

MªJoão Antunes  
Investigadora

João Roldão Cruz 
Professor

Francisco Craveiro 
Trab. em Arquitetura

Inês Maia 
Produtora Cultural

Marta Cruz 
Professora

Manuel Solla 
Professor 

Joana Nossa 
Empresária

Joana Costa 
Gest. de Marketing

Lúcia Teves 
Estudante

Silvino Rocha 
Bancário

Conceição Cunha 
Bancária

Filipe  Martins 
Administrativo

Susana Freitas 
Emp. de Limpeza

Gonçalo Carvalho. 
Trab. em arquitectura

Lígia Beirão 
Artesã

Pedro Silva 
Motorista

Gil Correia  
Gerente comércio

Sónia Alves 
Enfermeira Especialista

Rita Amado 
Arquitecta

Manuel Leitão 
Reformado

Joana Silva 
Prof. de Seguros 

Isabel Garcia 
Ass. Operacional

Jorge Silva 
Reformado

Mª Luísa Melo  
Professora

Carlos Magalhães 
Reformado

Leonor Borba 
Ass. Técnica

CEDOFEITA, ST. ILDEFONSO, SÉ, 
MIRAGAIA, S. NICOLAU E VITÓRIA

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE


