
Lista candidata à eleição de coordenador e da comissão política do movimento Somos 
Coimbra  
 
Ana Bastos 
Ana Goulão 
Bernardo de Albuquerque 
Carlos Domingues 
Carlos Faro 
Carlos Fiolhais 
Carlos Guimarães 
Carlos Nunes da Silva 

Daniela Mesquita 
Fernando Seabra 
Filomena Girão 
Gonçalo Quadros 
Helena Branco 
Isabel Maia 
José Manuel Silva - 
coordenador 

José Mário Albino 
Maria Manuela Direito 
Miguel Monteiro Silva 
Nelson Cruz 
Rui Rodrigues 
Rui Soares 
Teresa Direito 

 
 
Moção “Pela afirmação de Coimbra e pelo desenvolvimento de todo o concelho” 
 
Na génese do movimento Somos Coimbra esteve, em 2016, a sentida necessidade de 
fomentar um amplo consenso que permitisse a criação de uma plataforma alargada para 
apresentação de uma candidatura alternativa e ganhadora às eleições autárquicas no 
concelho de Coimbra. 
Não existem dúvidas sobre a necessidade de alterar o rumo do concelho de Coimbra, que 
prossegue desde há vários anos num contínuo decaimento político, económico, 
demográfico, cultural e social. Urge definir novas estratégias que projetem a cidade para o 
futuro, num caminho de desenvolvimento. 
Coimbra é hoje apenas o 19.º concelho do país em número de residentes e o 65º na 
produção de bens para exportação, incluindo o turismo, estando, neste último indicador, 
atrás de Beja, Pombal, Lousada, Esposende, Covilhã e muitos outros. A falta de emprego 
levou a que perdesse 55% dos jovens residentes dos 24 aos 29 anos, entre 2001 e 2018. 
Infelizmente, não terminam por aqui os indicadores desprestigiantes para Coimbra. 
Como os encastelamentos partidários impediram há quatro anos a construção de uma 
ampla plataforma, o movimento Somos Coimbra acabou por se formalizar e concorrer 
sozinho às últimas eleições autárquicas, com um resultado que surpreendeu positivamente 
toda a gente e que muito contribui para o enriquecimento da vida democrática do concelho 
e, por extensão, do país. Nada nos move contra os partidos, essenciais à democracia, mas a 
democracia não se esgota neles e está realmente carente de novas formas de intervenção 
cívica. Neste âmbito, o Somos Coimbra é e continuará a  ser membro ativo da AMAI, a 
Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes. 
O Somos Coimbra tem sido a principal voz da oposição em Coimbra. O nosso trabalho, 
escorado numa forte consciência social e inclusiva e num desígnio de desenvolvimento de 
uma urbe inteligente e humanista, tem decorrido com ampla participação democrática, 
ampliando a voz dos cidadãos que gostariam de ver uma cidade melhor. Faltava, porém, 
um processo eleitoral interno que legitimasse pelo voto as estruturas de um movimento 
que começou de forma informal.  
A motivação desta candidatura reside em prosseguir o trabalho que tem sido desenvolvido 
e que levou à afirmação e reconhecimento do movimento Somos Coimbra como a 
verdadeira, por vezes única, oposição em Coimbra, portador de um projeto credível, 



dinâmico, competente, empenhado e criticamente construtivo, apresentando 
continuamente propostas para melhorar o concelho, sempre recusadas, sem agendamento 
nem debate, pela coligação PS-PCP. 
Pretendemos continuar a ouvir as populações e a elaborar novas estratégias, viradas para a 
modernização, para a qualidade de vida e para o dinamismo económico, numa perspectiva 
da cidade como polo nuclear e acelerador de uma grande área metropolitana regional. 
Cada instituição ou sector económico do concelho vai fazendo o que está ao seu alcance, 
com enorme resiliência e capacidade empreendedora. Porém, falta a Coimbra o catalisador 
da conjugação de esforços e estratégias, que, por excelência, deveria ser a Câmara 
Municipal, a qual, pelo contrário, tem impedido muitas iniciativas e bloqueado muitos 
investimentos, devido à sua lenta e complexa burocracia e às elevadíssimas taxas 
praticadas, dedicando-se essencialmente a fazer obras de manutenção, a organizar festas e 
festivais e a distribuir apoios pontuais a associações e coletividades, o que é insuficiente, 
conduzindo o concelho a uma progressiva decadência. 
Os sectores estratégicos que consideramos mais relevantes são a Saúde, a Educação, a 
Cultura, o Turismo, o Ambiente, a Inovação e a Industrialização, com a consequente criação 
de emprego, para o que é necessário atrair e agilizar investimento. O urbanismo, incluindo 
as comunicações, precisam de revitalização. O desenvolvimento das freguesias mais 
periféricas, tão esquecidas pelo centralismo da Câmara de Coimbra, como a questão dos 
transportes veio evidenciar, será uma prioridade. Casar a cidade com o rio Mondego, 
aproveitando e fruindo da sua enorme beleza e recursos naturais, e recuperar todo o 
património do concelho, atraindo visitantes, são dois dos nossos objectivos. É essencial 
uma afirmação cultural no país, o que se conseguirá juntando esforços. Para essas e outras 
questões o movimento Somos Coimbra tem apresentado e continuará a apresentar ideias, 
propostas e iniciativas. 
No prosseguimento do seu objetivo de trabalhar para recuperar o prestígio do passado e 
acelerar o desenvolvimento rumo ao futuro, promovendo um melhor lugar no todo 
nacional e a globalização de Coimbra, o movimento estará sempre disponível para procurar 
consensos alargados com outros movimentos ou partidos políticos, sem aceitar projetos 
que representem uma secundarização ao partidarismo que impera em Portugal e 
recusando quaisquer ligações a grupos extremistas. 
Para as próximas eleições autárquicas, o principal desígnio que norteará o nosso trabalho 
será o de vencer as eleições para a Câmara Municipal e aumentar o número de freguesias 
lideradas pelo Somos Coimbra, o que consideramos como viável, tendo em conta a grande 
receptividade que os conimbricenses têm dado ao nosso movimento.  
Os objectivos mínimos serão a eleição de mais um vereador, a conquista de mais uma 
freguesia e a duplicação do número de autarcas eleitos. 
O compromisso de todos é o de, independentemente do resultado, continuar a trabalhar 
no Somos Coimbra numa perspectiva de crescimento a médio e longo prazo, contrariando 
aqueles que apostavam no fim inglório do movimento, para que possamos, de facto, fazer a 
diferença: mudar e desenvolver Coimbra, transformando-a num bom exemplo para o país.  
Coimbra está viva e terá um grande futuro se houver maior participação e consciência 
cívica dos seus munícipes. 
Todas e todos Somos Coimbra! 
 


