
Como candidata à Assembleia de Freguesia da 
Costa pelo Bloco de Esquerda e sempre com um 
olhar atento para os mais necessitados e por ve-
zes esquecidos, propomos algumas soluções que 
serão positivas para a nossa Freguesia:

• Propomos reuniões mensais com todos e todas 
os/as fregueses para esclarecimentos sobre a ati-
vidade da Junta e sobre os seus direitos e deve-
res, que os residentes por vezes desconhecem, 
incluindo ajuda com documentos oficiais, etc.;

• Maior atenção para a população idosa e para as 
suas carências sociais, reforçando o apoio;

•  Visitas regulares e contacto de proximidade com 
famílias carenciadas da comunidade devidamente 
sinalizadas e apoiadas pela Junta;

• Criar mais espaços e momentos de ocupação de 
tempos livres para as crianças e jovens;

• Maior ajuda aos residentes em termos de transporte 
para deslocações de saúde;

•  Criar eventos e passeios culturais para a população 
usufruir;
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•  Reforço da manutenção dos espaços verdes e 
de lazer;

•  Criação de uma biblioteca da Junta de Freguesia 
como incentivo à leitura e transmissão de 
conhecimento.

Cada voto no Bloco de Esquerda será um incen-
tivo para uma Junta de Freguesia sempre do lado 
dos cidadãos e cidadãs, atenta constantemente às 
suas carências e necessidades.

Por isso me identifico com o meu partido, um par-
tido de lutas e conquistas, um partido que coloca 
os problemas dos outros em primeiro plano, que 
nos diferencia de outras forças políticas. Junte-se 
a nós e vote Bloco de Esquerda!
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Cada voto no Bloco de Esquerda contribui para 
uma Assembleia de Freguesia mais plural, demo-
crática e diversa, elegendo um representante que 
coloque os interesses dos cidadãos e cidadãs no 
centro das prioridades da gestão autárquica.

A nossa candidatura pugna por uma agenda al-
ternativa para a Freguesia, com um olhar mais 
próximo, mais atento e mais humano para as ne-
cessidades das pessoas, não nos escusando do 
contacto direto com a nossa população e com 
os seus problemas. Iremos ao longo desta cam-
panha alertar para a necessidade de apostarmos 
numa nova voz e num novo rumo para os desti-
nos da Freguesia.

Estamos preparados para começar a trabalhar em 
prol da Costa! 
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GRACIETE PEREIRA 
Vendedora, 
37 anos

@GuimaraesParaAsPessoas
@guimaraes.bloco

@bloco.guimaraes

blocoguimaraes@gmail.com
guimaraes.bloco.org

SEDE DE CAMPANHA: 
Rua Ferreira de Castro, 709A
4800-040 Guimarães | tel: 253 088 627

GUIMARÃES PARA AS PESSOAS 
O Bloco de Esquerda coloca o bem-estar das pessoas 
como prioridade, por mais e melhor habitação, rede 
gratuita de transportes públicos e um concelho pio-
neiro na justiça climática.


