
- 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

- Assumir um papel fiscalizador dos níveis de ocupação e das 
condições de habitabilidade de todos os bairros camarários da UF 
exigindo que a requalificação seja global, respeite reivindicações de quem lá 
mora e inclua arranjos exteriores e construção de equipamentos na envolvente

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

- Continuar a requalificação dos nossos bairros, nomeadamente na Pasteleira e no Bom 
Sucesso.

- Exigir da CMP a responsabilidade na solução dos problemas de construção na Nova 
Urbanização das Condominhas e nos bairros de Bessa Leite e de Parceria e Antunes

- Exigir a linha do Metro do Campo Alegre 
no eixo Praça da Galiza - Praça do Império

- Exigir melhores serviços da STCP com mais 
carreiras, horários mais alargados, com menores 

tempos de espera e melhor serviço ao fim de semana 
dotando todas as paragens com condições de conforto

- Defender a retoma da ligação fluvial entre o cais do Ouro 
e a Afurada e exigir da tutela o funcionamento dos elevadores 

da Ponte da Arrábida com garantia de acessibilidade

- Garantir condições de acessibilidade em todos os passeios, 
eliminação sistemática de barreiras e adequação sinalética

- Exigir a retirada das coberturas de amianto do bairro de Besssa Leite e das 
Condominhas, assim como das escolas Leonardo Coimbra e do Infante

- Dar uso adequado aos terrenos camarários abandonados, incentivando a sua 
ocupação com hortas municipais

- Continuar a despoluição da Ribeira da Granja e o arranjo das suas margens assim como a 
limpeza e renaturalização da ribeira da Rua dos Moinhos.

ACÇÃO SOCIAL
- Propor que o antigo quartel da manutenção militar, seja objeto 
de reabilitação e instalação de um Centro Integral de Cuidados 
incluindo também valências de integração social e laboral, 
oficinas de trabalho e infra-estruturas de apoio social e cultural;

- Reforçar a intervenção junto da população idosa combatendo 
a solidão noturna e de fim-de-semana, em colaboração com 
instituições locais e aproveitando instalações da Junta

- Estender os cuidados de saúde, nomeadamente de 
Enfermagem, a outras zonas das freguesias e prestar especial 
atenção ao funcionamento dos Centros de Saúde.

- Garantir a existência de duas creches públicas (uma por 
freguesia) com cantina e balneários, garantindo refeições em 
ambiente escolar

DEMOCRACIA, CULTURA E DESPORTO
- Desenvolver um plano de apoio sistemático a estruturas de 
criação artística e associações de recreação e cultura 
garantindo a sua total autonomia

- Recuperar rapidamente para a freguesia de Lordelo do Ouro 
um Salão de Cultura

- Estender às coletividades a ação do gabinete de mediação 
da UF e criar assembleias de bairro/vizinhança em apoio ao 
trabalho autárquico, em articulação com associações de 
moradores e cooperativas de habitação

- Desenvolver políticas de promoção de circuitos turísticos 
alternativos aliados à prática desportiva e cultural, 
combatendo a predominância de turismo de recreação com 
contornos parasitários

@cducidadeporto

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

cducidadeporto@gmail.com

AMBIENTE E MOBILIDADE

HABITAÇÃO

Casimiro Calisto 
Engenheiro 

Delfim de Sousa 
Técnico Electrónica 
Industrial

Olga Cardoso 
Consultora 
Imobiliária

José Faria 
Técnico de 
Logistica

António Alves 
Bancário

Catarina Marante 
Administrativa

Carla Pereira 
Administrativa

Luís Madureira 
Médico

Mariana Vasconcelos 
Empregada Comercial 

Catarina Pais 
Enfermeira

Nair Cardoso 
Contabilista

Rui de Sousa 
Electricista

Hugo Almeida 
Ad. Técnico de Fabrico

Paula Fernandes 
Professora

Mª Francisca da Silva 
Médica

Isabel Rocha 
Doméstica

Diogo da Silva  
Arquitecto

José Filipe 
Formador/Técnico 
de Fundição

Flora Osório 
Operadora 
Especializada

Laurinda da Silva 
Aux. de geriatria

Vitor dos Santos 
Assistente Operacional

Mº do Carmo Magalhães 
Médica

Paulo Vasconcelos 
Estudante

João Azevedo 
Director Comercial

Vitor Peixoto 
Reformado

Joana Pereira 
Copeira

CANDIDATOS À ASSEMBLEIA 
DE FREGUESIA DE
LORDELO DO OURO E 
MASSARELOS

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!

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

SABIA QUE


