
Cara/caro Mesão-friense,

Sou Candidato à Assembleia de Freguesia de 
Mesão Frio pelo Bloco de Esquerda, acreditando 
ser capaz de implementar uma nova visão de fu-
turo para a Freguesia, com um olhar mais atento 
para as preocupações, necessidades e carências 
dos nossos cidadãos e cidadãs.

Enquanto jovem, sinto que muito precisa de 
ser feito para tornar Mesão Frio um local mais 
agradável para viver, devendo a Junta de Fregue-
sia garantir que existem as condições necessárias 
para uma maior fixação da população jovem, com 
espaços verdes, de fruição e lazer e um parque 
habitacional acessível, não cedendo às pressões 
da especulação imobiliária, que vêm cada vez 
mais a nossa Freguesia como um objeto de 
negócio pela localização privilegiada, protegendo 
o bem-estar da nossa população no quadro do 
planeamento urbanístico.

A nossa Freguesia encontra-se estagnada no con-
texto concelhio, desperdiçando o melhor que a 
sua população jovem pode oferecer para a con-
strução de uma visão de futuro, preparando-a 
para os desafios do século XXI, revitalizando-a. 
É necessário, portanto, uma alternativa de mu-

UM NOVO FUTURO 
PARA MESÃO FRIO

AUTÁRQUICAS 2021

dança na Assembleia de Freguesia. Cada voto 
no Bloco de Esquerda nestas Eleições será um 
contributo para uma nova esperança na gestão 
autárquica de Mesão Frio, uma nova força trans-
formadora que inove, ambicione e ouse mais pela 
nossa Freguesia, acreditando no seu potencial, 
colocando-a na vanguarda.

Além disto, a nossa candidatura propõe:
• Um novo espaço de dinamização cultural na Fre-

guesia, que sirva como biblioteca e sala de espe-
táculos musicais, cinema e teatro;

• Maior colaboração com a Escola Santos Simões, 
de forma a aumentar a interação entre a Fre-
guesia e a comunidade escolar;

• Período alargado de atendimento diário na Junta 
de Freguesia, além da realização de assembleias 
cidadãs para a auscultação de todos os 
fregueses;

• Disponibilizar workshops, formações e aulas do 
mais diverso caráter de forma periódica e gra-
tuita para os fregueses no espaço da Junta.

Dia 26 de setembro, tenha Coragem de Mudar, 
construa um Novo Futuro para Mesão Frio!

Afonso Maia Silva
Jurista, 22 anos

INFOMAIL

GUIMARÃES PARA AS PESSOAS
FREGUESIA DE MESÃO FRIO



Apresentamos a nossa candidatura à Assembleia  
de Freguesia de Mesão Frio com o objetivo cla-
ro de sermos uma alternativa capaz de quebrar 
a hegemonia bipolarizada de PS e PSD/CDS no  
contexto do Órgão. Eleger um representante da  
nossa candidatura para a Assembleia de Fre-
guesia trará uma nova visão, novas propostas 
e um novo folgo à mesma, aumentando a sua 
pluralidade e diversidade e sempre com um ob-
jetivo em mente: trabalhar mais e melhor para 
Mesão Frio com uma perspetiva de futuro.

CORAGEM DE MUDAR
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AFONSO SILVA
Jurista, 
22 anos

ANDREA LOPES
Inspetora 

do Trabalho, 
42 anos

MÓNICA 
TEIXEIRA

Professora, 
51 anos

ASSEMBLEIA FREGUESIA

VOTA BLOCO.

ANTÓNIO TEIXEIRA
Empresário,
39 anos

CARINA FERNANDES
Estudante, 
22 anos

PEDRO CARVALHO
Empresário, 
24 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.

JOAQUINA
RODRIGUES
Assistente 

de Educação, 
50 anos

NICOLE 
SALGADO
Assistente 

Operacional, 
35 anos

SANDRA LOPES
Psicóloga, 
35 anos


