
Se eu fosse presidente da Câmara de Coimbra 

 

 

Há pouco tempo decorreram as eleições à presidência da câmara de Coimbra. Um cargo muito 

importante em que os cidadãos votam numa pessoa que toma várias medidas para o bem, 

neste caso, de Coimbra.  

Se eu fosse presidente tomava três medidas que considero bastante importantes para 

melhorar a cidade. Estas medidas são: 

 

• O alargamento dos passeios para estradas de ciclismo como existe noutras cidades. Há 

várias pessoas e turistas que gostariam de poder andar de bicicleta por Coimbra, mas não 

podem porque nos passeios há muita gente e na estrada há muitos carros. Assim as pessoas 

podiam conviver mais, praticar exercício físico e divertirem-se. Consequentemente mandava 

construir postos de alugueres de bicicletas para os turistas poderem visitar a cidade de uma 

forma original. 

 

• Além disso, também incentivava a uma redução dos preços dos transportes públicos 

de modo a mais gente os frequentar para que Coimbra fosse uma cidade com um ar e 

ambiente limpo e saudável e ao mesmo tempo reduzir as doenças respiratórias. A utilização de 

transportes públicos é muito importante porque reduz a poluição e o facto de os preços serem 

elevados faz com que muitas pessoas optem pelos transportes privados. 

 

• Por último, a colocação de aparelhos da prática de exercício físico nos vários jardins e 

parques da cidade de modo a que o cidadão possa praticar desporto de forma gratuita em vez 

de ter de ir para um ginásio. Hoje em dia toda a gente quer ser saudável e a prática de 

exercício é uma coisa que deveria ser gratuita. Além disso a maioria das pessoas prefere 

praticar exercício físico ao ar livre e não dentro de um edifício. 

 

Para mim estas são as medidas importantes que deveriam ser tomadas em Coimbra e que eu 

se fosse presidente da câmara tomaria para o bem da cidade e dos seus cidadãos. 
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Eleições autárquicas 

Candidatura à Câmara Municipal de Coimbra 

Caros Conimbricenses, 

Eu, Gonçalo Garcia de Moura, Candidato independente à nossa querida câmara, se for 

eleito, tornarei Coimbra uma cidade mais turística, com maior interação e 

entretenimento para os cidadãos, com vista a cumprir as seguintes medidas: 

A nível do ambiente, desporto e lazer: 

- parque nas zonas de periferia da cidade com grande diversidade biológica, com 

pequenas infraestruturas para praticar variados desportos e zonas de exercício; 

- Maior sensibilização da importância da pratica de atividade física e de estios para 

uma vida mais saudável para não só nas escolas, mas como também para toda a 

comunidade (criação de eventos); 

- Continuação da medida de substituição dos atuais transportes públicos por outros 

mais amigos do ambiente (autocarros elétricos). 

A nível social: 

- Maior combate à exclusão social, criando infraestruturas e medidas de apoio e 

inclusão social, com o objetivo de acabar com os sem abrigos, toxicodependentes e 

prostituição; 

- Amplificação da rede de videovigilância na cidade, que atualmente se encontra na 

Baixa da Cidade, para zonas mais problemáticas que ainda não se encontram 

devidamente vigiadas. 

A Nível de Politicas: 

- Promoção da redução dos impostos e taxas municipais com vista a atrair mais e 

maiores investimentos. 

A Nível Turístico: 

- Criação de circuitos turísticos com vista a dar a conhecer o melhor que há na nossa 

cidade, integrando também visitas a outros pontos de interesse de outros concelhos 

vizinhos, de modo a divulgar o melhor da nossa região. 

Tenho noção de que a maior parte destas medidas advém com grande investimento, 

pelo que os processos serão demorados, mas acredito que se conseguirá cumpri-las. 
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SE EU FOSSE PRESIDENTE DA CAMARA DE COIMBRA, 

QUAIS AS PRINCIPAIS MEDIDAS QUE TOMAVA? 

 

 

REFORMA POLÍTICA – ter um dia por semana para receber o cidadão comum porque 

hoje os políticos falam, falam e não escutam nada. Assim ele seria obrigado a ouvir de 

viva voz as reais preocupações do povo. 

 

REFORMA DOS TRASPORTES – Todas as crianças deviam ter transporte gratuito para ir 

para a escola. O Presidente da Câmara devia emitir passes gratuitos para as crianças 

irem para a escola ou noutros casos, a própria escola devia ter autocarros para ir 

buscar as crianças a casa. 

 

REFORMA NA EDUCAÇÂO – Os alunos das escolas deviam ter uma tarde livre por mês 

para colaborar em projetos da comunidade/cidadania e desempenhar um papel mais 

ativo na comunidade local, como poe exemplo: recolha de bens para as crianças mais 

necessitadas, reciclagem do lixo, jardinagem, fazer teatro e concertos de música nos 

lares de idosos, etc. 
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Se eu fosse presidente da câmara de Coimbra: 

começava por criar ciclovias a ligar os espaços verdes da cidade bem como dinamizá-

los a nível de equipamento desportivo e ao nível de serviços criando mais restaurantes 

e bares de apoio. 

Faria também com que o movimento da cidade se virasse para o rio. Atualmente as 

margens do Mondego estão muito mortas não incentivando a população e os turistas a 

circularem ao longo do rio, para isso seria preciso criar marginais para peões bem 

como ciclovias. 

Retirar os carros do centro histórico da cidade é outro problema atual, para mudar a 

situação seria preciso melhorar os transportes públicos ou criar mais estacionamentos 

subterrâneos como se vê nas grandes cidades como Lisboa. 

Incentivar a vinda de mais população para a cidade, é um problema que é possível dar 

a volta a partir do aumento das empresas bem como postos de trabalho, ou a partir da 

redução do custo da habitação, reduzindo os impostos e taxas da habitação. 

Finalmente, ao nível da educação, incentivaria o ensino articulado de desporto que 

atualmente não existe em Coimbra. 

Com os meus cumprimentos. 
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Depois de muito pensar, decidi que se fosse Presidente da Câmara de 

Coimbra, tomaria uma série de medidas para promover e valorizar a 

nossa cidade: 

 

- Construção de um parque infantil/juvenil, com dimensão suficiente para servir toda a 

população Conimbricense (indoor e outdoor); 

- Construção de uma pista de skates; 

 - Melhoria das calçadas; 

- Limpeza das ruas; 

- Conclusão do projeto do metropolitano; 

- Construção de uma ciclovia de Coimbra até à Figueira da Foz, acompanhando sempre 

o traçado do rio; 

- Promoção de centros de acolhimento para sem-abrigos; 

- Instituição de um serviço de aluguer de bicicletas; 

- Criação de um palco de grande dimensão (para promover os grandes concertos); 

- Construção de um teleférico entre Santa Clara e a Universidade; 

- Construção de uma ponte pedonal que ligue a Baixa ao Estádio Universitário de 

Coimbra; 

- Construção de um terminal "interface multirodoviário" (melhor dizendo, construção 

de um centro especifico de paragem de autocarros (SMTUC e Rede expressos junto da 

estação de comboios); 

- Promoção da baixa da cidade (a maior parte das ruas da baixa da cidade são 

consideradas ruas "fantasma"); 

- Apoio ao comércio da baixa (obrigar grandes marcas a estabelecerem as suas lojas na 

baixa de Coimbra); 

 - Recuperação do parque verde (melhorar o parque de maneira a colocar os bares que 

se encontram à beira rio num plano mais elevado, de modo a não voltarem a ser 

prejudicados pelas cheias); 

- Resolução definitiva do embargo dos prédios da urbanização "Jardins do Mondego"; 

- Criação de uma praia fluvial; 



- Melhoria do serviço dos autocarros (criação de paragens em locais onde não passam 

autocarros e implementação de novos horários (autocarros a passar mais 

regularmente)); 

- Não autorização da construção de mais superfícies comerciais (além de já existirem 

muitas, acabam com o comércio dos pequenos comerciantes, aumentando a taxa de 

desemprego). 

 

Espero que goste das minhas medidas e que as comunique ao Exmo. Senhor Dr. 

Manuel Machado. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

MC 

 

 

 

 

  



SE FOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE COIMBRA, QUAIS AS 

PRINCIPAIS MEDIDAS QUE TOMAVA? 

 

Se eu for presidente da Câmara de Coimbra melhorarei a mobilidade ao nível da 

frequência dos transportes públicos para os cidadãos terem facilitado o acesso ao 

emprego e às escolas.  

Ativarei o aeroporto de Cernache para que turistas nos possam visitar e homens de 

negócios possam vir investir nesta cidade. Desenvolverei uma linha de metro entre o 

referido aeroporto e o centro da cidade bem como ligações a outras cidades no 

distrito. 

Na área da habitação, melhorarei as infraestruturas já existentes para que os 

conimbricenses possam estar mais confortáveis nas suas habitações bem como 

apostarei na criação de mais bairros sociais de apoio aos mais desfavorecidos. 

Na educação, criarei um sistema mais eficiente e efetivo na distribuição dos alunos por 

cada uma das escolas já existentes e incentivarei a criação de currículos alternativos de 

acordo com as aptidões dos estudantes. 

Desenvolverei o parque industrial e empresarial como forma de atrair investimento à 

cidade e promover a fixação de população com a criação de mais emprego.  

Promoverei e financiarei eventos de todas as áreas da cultura e da ciência de modo a 

atrair individualidades das áreas referidas e tornar Coimbra uma cidade dinâmica. 

Criarei espaços verdes em locais abandonados para lazer da população ou o 

desenvolvimento do gosto pela agricultura. 

E, por último, tomarei medidas para melhorar a qualidade da água do rio seja para 

consumo doméstico, seja para a promoção de atividades ao ar livre. Deste modo, seria 

possível criar praias fluviais, desenvolver desportos náuticos e promover a 

possibilidade de navegar no rio Mondego de Coimbra à Figueira da Foz de forma a 

desenvolver o turismo. 
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Presidente da Câmara Municipal de Coimbra 

 

 

Se eu fosse eleita Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, tomaria as seguintes medidas: 

1. Criar emprego, através da fixação de empresas no Concelho. Isto é, apoiar as empresas 

para se fixarem em Coimbra; 

2. Fazer «crescer» a cidade através das margens do rio Mondego. (Como por exemplo: 

realizando passeios turísticos no rio, uma vez a partir de aí é possível ver uma parte da cidade, 

onde se faria uma breve apresentação sobre a história da cidade, incluindo, neste passeio, um 

grupo cantando fados de Coimbra para os turistas.) Dinamizando o rio, tal como se faz em 

diversas cidades europeias; 

3. Melhorar a rede de transportes públicos, de forma a servir melhor a população 

(autocarros novos, mais circuitos); 

4. Sensibilizar a população para uma cidade limpa e mais cuidada; 

5. Tornar o Choupal num centro de atividade desportiva e lazer, de forma a proporcionar 

à população de Coimbra meios para um estilo de vida saudável; 

6. Apoiar, financeiramente, as escolas públicas do concelho para que estas estejam em 

condições para contribuir para o sucesso escolar dos alunos. 

Estas são as medidas que considero essenciais enquanto Presidente. 
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E se eu fosse Presidente da Câmara de Coimbra… 

 

Se eu fosse Presidente da Câmara de Coimbra havia duas medidas com que me preocupava 

especialmente. 

A primeira medida que tomaria seria a reabilitação da zona da Baixa.  

Coimbra foi considerada em 2003 como capital nacional da cultura e em 20 13 a 

Universidade, Alta e Sofia, importantes partes da cidade, foram declaradas como Património 

Mundial da Humanidade pela UNESCO. Ora, sendo a Sofia parte da Baixa, essa zona deve, na 

minha opinião, começar a ser mais valorizada.  

Quando se passeia pela Baixa, a maior parte das lojas que aí havia há dez anos ou 

menos já fecharam e aquilo que mais se vê são pequenas lojas de recordações para turistas. 

Claro que essas lojas não deixam de ter a sua importância, mas existem em quantidade 

excessiva e desvirtuam o conceito que, em minha opinião, se deve ter da Baixa.  

Para além disso, uma grande parte dos edifícios aí existentes estão degradados e em 

mau estado e, por isso, deveriam ser sujeitos a uma restauração exaustiva. É verdade que essa 

medida já está a começar a ser feita, mas a remodelação dos imóveis devia ainda incluir uma 

melhoria das condições de vida dos residentes e que tornar-se apelativa a novos residentes. 

A segunda medida que tomaria como Presidente da Câmara seria a limpeza dos 

espaços verdes da cidade. Coimbra é uma cidade linda e essas zonas só a desvalorizam. 

Por todo o lado existem pequenos e grandes espaços verdes em Coimbra. Mas o 

problema é que estes não têm a devida limpeza. A quantidade de lixo espalhada por, não só 

esses espaços, mas também pelo resto da cidade, é imensa. É uma pena e é importante tomar 

medidas neste sentido. 

E quando nos deparamos com o que poderia ser a maravilha do Parque Verde? A vida 

que existe nas docas em Lisboa, ou na zona da Ribeira das Naus; a movimentação que se cria 

na zona da Ribeira do Porto; a serenidade que é passear junto à marginal da Costa Nova e em 

tantos outros sítios? E o Parque Verde, aquilo que poderia ser o nosso cartão de visitas de 

Coimbra, em termos de Natureza? O que vemos? 

Em 2016, as cheias do Mondego inundaram, ainda mais que em anos anteriores, os 

locais do parque mais perto das margens. Os restaurantes, cafés, bares, o parque infantil e 

muitas outras zonas no parque ficaram impossíveis de manter em funcionamento durante o 

período de cheias. 

Mas já passou quase um ano e continua tudo praticamente na mesma. 

Em suma, Coimbra é uma cidade única, cheia de vida e de alma, mas que, se não 

formos a tempo, se vai perder e não podemos deixar que isso aconteça. 
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"E se eu fosse Presidente da Câmara de Coimbra..." 

 

Se eu fosse presidente da câmara de Coimbra gostaria de restaurar a baixa da cidade .... Abria 

um parque de estacionamento gratuito para que as pessoas tivessem fácil acesso à  baixa , 

abria mais lojas que chamassem a atenção de várias pessoas como lojas de pronto a vestir , 

sapatarias e telecomunicações... 

Abria mais restaurantes de comida tradicional portuguesa . Gostava de construir um café como 

por exemplo o starbucks para atrair mais adolescentes e conhecerem o encanto da baixa da 

cidade .  

Tentava contratar mais funcionários para limparem a cidade , que presentemente se encontra 

um pouco desleixada ...  

 No parque verde também fazia alguns melhoramentos : acrescentava um carrossel e 

disponibilizava gaivotas no lago para atrair mais crianças .  

E também gostaria de trazer para Coimbra a gelataria "Imanha" da Figueira da Foz  que tem 

gelados de alta qualidade e trazem sempre alegria ao verão .  

Estas seriam as melhorias que faria na cidade de Coimbra se fosse eleita presidente da câmara.   
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"E se eu fosse presidente da Câmara de Coimbra? Certamente, que o senhor ou a senhora 

nomeado para este complicadíssimo cargo, devem ter imenso trabalho. Mas, mesmo sabendo 

disso, gostaria de propôr algumas ideias, com o objetivo de tornar Coimbra melhor. São estas 

as ideias: 

-Reactivar o ramal (linha de comboio) da Lousã; 

-Remodelar o Choupal, em si, incluindo o circuito de manutenção. Também seria bom poder 

ter um pequeno campo de futebol, pois o Choupal, nao só é um sítio aberto mas também um 

bom ponto de encontro para amigos ou familiares se encontrarem. Para quem gosta ou, 

apenas tem a oportunidade de praticar exercício físico de noite, vê-se dificultado pela pouca 

ou nenhuma iluminação existente neste mesmo local. Sendo assim, propunha um sistema de 

iluminação. Por fim, e tendo alguma noção dos elevados custos e dificuldade desta ideia, 

propunha a construção duma praia fluvial ou de uma piscina de água corrente;  

-Tentar revitalizar a zona industrial da Pedrulha, criando condições para empresas se 

instalarem aí; 

-Remodelar o estádio universitário de Coimbra, e não só do campo de futebol, mas, como 

também, de outras modalidades, incluindo a melhoria ou renovação total da pista de 

atletismo. 

-Aumentar e trabalhar a divulgação de atividades lúdicas, culturais ou desportivas em Coimbra. 

Esta medida, na minha opinião, iria ajudar Coimbra a crescer, ao ser mais falada e comentada. 

Falo desta medida, pois há várias atividades que acabam por se realizar sem que muita gente 

acabe por saber. Um dos exemplos mais recentes disso, foi nesta última semana, a 

apresentação feita dos "Encontros Mágicos" que se passou no Convento S. Francisco e que, 

mais uma vez, foi pouco divulgada, resultado dum menor número de pessoas que ficou a saber 

deste acontecimento. 

Proponho estas ideias, com alguma, e apenas alguma, noção das dificuldades que iriam haver 
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