
- Exigir maior segurança, melhor iluminação e mais 
limpeza das ruas

- Reclamar que a reabilitação dos Bairros passe 
também pelo conforto térmico e acústico das 
habitações, assim como pelo arranjo das zonas envolventes

- Pugnar por manter e alargar os apoios sociais a famílias 
economicamente carenciadas, na compra de medicamentos e 
para fazer face a outras despesas absolutamente imprescindíveis

- Defender junto dos órgãos competentes as condições de 
funcionamento da 8ª Esquadra da PSP do Porto - Esquadra do Bom 
Pastor de forma que esta assuma condições de um policiamento de 
proximidade promovendo a segurança da população e das zonas mais 
críticas da freguesia, como no Polo da Asprela

- Exigir que a Junta de Freguesia 
assuma a abertura dos equipamentos 

desportivos das escolas à comunidade 
durante os fins de semana

- Incentivar e apoiar a criação de associações, 
fomentando a cultura e o desporto

- Criar uma biblioteca itinerante e pontos de partilha de 
livros nos diversos jardins e equipamentos públicos na 

freguesia

- Exigir a construção de um polidesportivo, com campos de futsal, 
basquetebol e parque de skate, no espaço do antigo estádio Eng. Vidal 

Pinheiro

- Promover a realização de eventos culturais, organizados pela e para a 
juventude de preferência com a participação das associações da freguesia

AMBIENTE
- Exigir uma verdadeira reabilitação do Jardim da Arca 
D’Água com alteração do pavimento, limpeza periódica 
do lago, melhor iluminação, manutenção e funcionamento 
dos sanitários e bebedouros, arranjo e manutenção do 
coreto e da escultura “A Família” do escultor Cherters de 
Almeida

- Reclamar melhor tratamento, manutenção e limpeza 
de todos os jardins assim como a poda atempada das 
árvores

- Promover a construção, atribuição e manutenção de 
hortas urbanas e pomares comunitários

MOBILIDADE
- Garantir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida a 
todos os espaços verdes e equipamentos públicos

- Exigir parqueamento reservado aos moradores em 
Paranhos

- Reclamar a construção de parques de estacionamento 
gratuitos na zona do Polo Universitário da Asprela

- Reclamar a reposição de percursos da STCP que 
serviam o Centro de Saúde e o Hospital da Prelada

- Promover um serviço de transporte agendável para 
os serviços essenciais, vocacionado para os mais idosos

@cducidadeporto

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

cducidadeporto@gmail.com

JUVENTUDE, 
DESPORTO, CULTURA E 

ASSOCIATIVISMO

HABITAÇÃO, SAÚDE 
E ACÇÃO SOCIAL

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

SABIA QUE

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!

Raquel Freitas 
Empresária

Fátima Almeida 
Escriturária

Henrik Beck 
Arq. Paisagista

João Machado 
Programador

Mª Fernanda Andrade 
Administrativa

Fernando Soares 
Bancário

Sónia Dantas 
Ferreira 
Psicóloga

Mª Lurdes Rodrigues 
emp. escritório

Ana Maciel 
Tradutora

Alberto Sineiro 
Gerente

Cecília Andrade 
Reformada

José Carlos Carvalho 
Técnico de Condução

Delfim Lobo 
Motorista de Pesados

Casimiro Martins 
Gráfico

Mafalda Lemos 
Estudante

António Pinto 
Gráfico

António de Almeida 
Escriturário

Beatriz Ferreira 
Estudante

António Soares 
Reformado

Inês Almeida 
Administrativa

Ricardo Pinto 
Técnico de marketing

Carlos da Silva 
Administrativo

Laurinda Teixeira 
Reformada

João Costa 
Sapateiro

Joaquim Cunha 
Aposentado

Mª Arminda Pinto 
Aposentada

Fernando de Sousa 
Empregado de Mesa

Mª Alice dos Santos 
Empregado de Mesa

Diogo Andrade 
Estudante

Mª Manuel Friães 
Professora 

António Fernandes 
Administrativo

Mª José Peixoto 
Enfermeira

Nuno Coelho  
Emp. de Balcão

José Dantas Ferreira 
Advogado

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA  DE FREGUESIA DE PARANHOS


