
A candidatura do Bloco de Esquerda à Assembleia 
de Freguesia de Selho S. Lourenço e Gominhães 
compromete-se com:

• Distribuição das verbas arrecadadas no exer-
cício da sua função por parte dos representan-
tes eleitos desta candidatura pelos cidadãos e 
cidadãs carenciados/as;

• Reforço do apoio às coletividades das freguesias 
e ao comércio local;

• Planificar e executar uma solução de estacio-
namento no Centro de S. Lourenço e uma liga-
ção de transportes públicos mais digna de 
Gominhães ao Marco;

•  Criação de um prêmio para a/o aluna/o com melhor 
aproveitamento escolar da Escola Primária;

PARA DAR AO POVO 
O QUE É DO POVO

AUTÁRQUICAS 2021

•  Estruturação de um apoio financeiro à natali-
dade, destinado a famílias com recém-nascidos 
da Freguesia;

•  Apoio, a nível de consultadoria e ligação ao 
mercado de trabalho aos jovens na procura de 
emprego;

•  Maior atenção ao rio Selho e seus afluentes, 
com reforço da limpeza e fiscalização;

• Reforço da higienização e limpeza da via 
pública;

• Assegurar mais segurança rodoviária, restrin-
gindo limites de velocidade e protegendo os 
peões nas vias mais movimentadas.

INFOMAIL

GUIMARÃES PARA AS PESSOAS
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SELHO, 
SÃO LOURENÇO E GOMINHÃES



Cada voto no Bloco de Esquerda contribui para uma 
Assembleia de Freguesia mais plural, democrática 
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 alter-
nativa para a Freguesia, com um olhar mais próxi-
mo, mais atento e mais humano para as necessida-
des das pessoas, não nos escusando do contacto 
direto com a nossa população e com os seus pro-
blemas. Iremos ao longo desta campanha alertar 
para a necessidade de apostarmos numa nova voz 
e num novo rumo para os destinos da Freguesia.

Estamos preparados para começar a trabalhar em 
prol de Selho, S. Lourenço e Gominhães!

EM PRIMEIRO 
AS PESSOAS

FERNANDO FREITAS 
Reformado, 

64 anos

ASSEMBLEIA FREGUESIA

VOTA BLOCO.

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.

JOÃO RODRIGUES 
Reformado,
60 anos

SÍLVIA RIBEIRO
Auxiliar de Apoio à  
Pessoa com Deficiência,
41 anos

ARGENTINO RIBEIRO 
Reformado, 
46 anos

HELENA SILVA 
Operadora de Corte, 
32 anos

CARLOS ARAÚJO
Assistente Operacional, 
57 anos

MARIA DE LURDES 
SILVA 
Reformada, 
65 anos

JOSÉ SILVA
Desempregado,
51 anos

MARIA PINTO LISBOA
Doméstica,
64 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


