
HABITAÇÃO E ESPAÇO PÚBLICO

- Reivindicar junto do município, a construção de 
um balneário público, com lavandaria pública

- Exigir o início das obras de requalificação da Praça 
da Corujeira, como proposto pela CDU e aprovado na 
Câmara Municipal

- Reivindicar junto do município a reabilitação de diversos 
arruamentos da freguesia onde os pavimentos e os passeios 
se encontram mais degradados

- Construir parques infantis em espaços verdes e de lazer, assim 
como nos bairros sociais

- Exigir a requalificação e manutenção dos bairros municipais e 
respetivos espaços envolventes

- Reivindicar junto do município a 
construção de um polidesportivo na zona 

ajardinada da Avenida 25 de Abril

- Realização da Volta a Campanhã como evento 
de apoio à instalação de uma pista de atletismo 

na freguesia

- Incentivar a abertura das escolas à população, de modo 
a utilizarem os equipamentos desportivos existentes

- Fomentar o desenvolvimento de modalidades desportivas e 
de atividade culturais nas coletividades

- Desenvolver eventos desportivos e/ou culturais com a 
participação das associações da freguesia, de modo a promover as 

atividades realizadas nas mesmas, assim como um programa de Desporto 
em Expansão

AMBIENTE
- Abrir a Quinta de Salgueiros à população da Freguesia, 
conforme o aprovado no PDM

- Fomentar a criação de espaços de convívio ao ar livre

- Substituir os contentores móveis, por contentores 
enterrados, promovendo a higiene e reduzindo o impacto 
visual.

- Exigir a despoluição do Rio Torto e a requalificação da 
sua envolvente

CULTURA
- Abrir o Auditório da Junta de Freguesia à 
população com espetáculos e eventos, 
aproximando a cultura e os artistas locais da 
população

- Criar uma rede de apoio à cultura e uma 
biblioteca móvel, envolvendo também o Movimento 
Associativo
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DESPORTO E 
ASSOCIATIVISMO

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!

Assembleia de Freguesia de Campanhã

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  DE CAMPANHÃ

José Maria Gomes, Assistente Pessoal; Sara Guimarães, Professora; Nuno Rodrigo Silva, Professor; Ricardo Moura, Contabilista; Inês Branco, Responsável de Logística; João Bordonhos, Funcionário; Mª José Santos, Operária; Olindo Teixeira, Escriturário; Augusto 
Lopes, Operário; Diana Reis, Técnica de Comunicação; Júlio Sá, Engenheiro Informático; Manuel Bernardino Ferreira, Encarregado de Electricidade; Marlene Sousa, Técnica de Geriatria; Abílio Resende, Vendedor; Alfredo Rodrigues, Gráfico; Claúdia Gomes, Ajudante 
de Cozinha; Pedro da Silva, Técnico de Sistemas; João Maia, Animador; Carina Carvalho, Cabeleireira; Manuel Moreira, Gestor de Stocks; Ângela de Magalhães, Médica; Lígia Candeias, Jornalista; Franclim Pereira, Engenheiro; Cristiana Martins, Assistente Social; 
Cândida Ribeiro, Empregada Comercial; Alfredo Cardoso, Relojoeiro; Mª das Dores Dias, Empregada Comercial; João Fernandes, Téc. de Conservação e Restauro; Tânia Cardoso, Assistente de Restauração; João Pinto, Electricista; Francisco da Costa, Contabilista;

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

SABIA QUE


