
VLADIMIRO FELIZ

UM PRESIDENTE
COMO NÓS
A 26 de setembro vote
por um Porto mais Feliz!

INFOMAIL

Partido Social Democrata PPD/PSD

SOU DO PORTO, SOU FELIZ!
Ouça, veja e cante connosco 
o hino da nossa campanha!   



Oito anos de provas dadas

Juntas mais próximas dos Portuenses

Vladimiro Feliz serviu a cida-
de durante 8 anos, como ve-
reador e vice-presidente da 
Câmara do Porto. Atuou de 
forma marcante nas áreas da 
Educação, da Juventude e 
Inovação, na Área Social, no 
Ambiente, no Turismo e Lazer. 
Quem não se lembra do D’Ban-
dada, do 1ª Avenida, do Mano-
bras no Porto, ou dos grandes 
eventos internacionais como 
o Circuito da Boavista, o Ex-
treme Sailling Series, o Prima-
vera Sound? Foram igualmen-

As Juntas de Fregue-
sia são essenciais na 
proximidade com os 
Portuenses. Uma cida-
de que sabe cuidar dos 
seus escolhe pessoas 
dedicadas, conhecedo-
ras das realidades lo-
cais e capazes de levar 
a cabo a transformação 
que todos queremos 
para o Porto. Estaremos 
todos diariamente mais 
perto de si.

João Pedro Antunes | Aldoar, 
Foz do Douro e Nevogilde

Pedro Pereira da Silva | Campanhã

João Luís Ferreira | Bonfim

Francisco Pavão | Lordelo do Ouro e Massarelos

Extreme Sailing Series Optimus Primavera Sound

Circuito da Boavista

Francisco Carvalho | Ramalde
Ernesto Galego | Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória

Miguel Seabra | Paranhos

te importantes projetos na 
área da Educação como, por 
exemplo, a requalificação do 
Parque Escolar do 1º Ciclo e 
a transformação tecnológica 
das escolas ou, ainda, a rede 
Wi-Fi livre que ainda hoje usa-
mos na cidade.



Carta aberta aos Portuenses 

Chegados a setembro e com as elei-
ções autárquicas quase à porta, 
tomo a liberdade de me dirigir aos 
Portuenses da única forma que o sei 
fazer, abertamente e sem rodeios, 
mas também, sem falsas modéstias. 

Sei, com orgulho, que sou um de nós, com os 
meus defeitos e qualidades, mas conheço 
bem o nosso Porto e os Portuenses. Estive 
na Câmara do Porto durante oito anos e lide-
rei projetos que tornaram a cidade atrativa 
para o mundo, mas também, mais solidária, 
mais humana, mais inovadora, mais verde e 
apetecível para viver. 

Neste momento considero que 
o Porto deixou de ter o rumo 
que todos ambicionamos, 
descaraterizou-se, corre o 
risco de se tornar um parque 
temático para inglês ver. 

O nosso Porto tem que olhar para os seus, 
cuidar das pessoas em todas as fases das 
suas vidas, para que não sejam obrigadas 
a deixar a nossa cidade. O nosso Porto não 
pode deixar de lado a sua ambição de ser o 
dínamo de desenvolvimento de uma região, 
focado numa estratégia de futuro inteligen-
te e sustentável. O nosso Porto exige ser vis-
to com outros olhos. 

Por tudo isso estou de volta, comprometido 
com a nossa cidade, empenhado em tornar 
o Porto numa cidade mais Feliz, que seja a 
melhor cidade europeia para viver, trabalhar 
e estudar. Dia 26 não deixe de ir votar pelo 
nosso Porto.

Comissão de Honra de A a Z
A Comissão de Honra da candidatura é sinal da força regeneradora que a cidade 
reclama. Junta homens e mulheres dos mais diversos quadrantes que confiam, que 
acreditam no carácter renovador deste projeto.
Rui Rio (Presidente) | Álvaro Almeida | Álvaro Maciel | Amândio de Azevedo | Ana Aguiar | Ana Reynolds | Aníbal Styliano | 
António Araújo | António Cunha | António Faria de Almeida | António Tavares | António Taveira | Arlindo Cunha | Armindo Teixeira 
| Branca Pereira | Carla Silva | Carlos Abrunhosa de Brito | Carlos Mota Cardoso | Catarina Rocha Ferreira | Cláudia Moura | 
Claudina Costa | Daniel Bessa | Debora Sá | Domingos Paciência | Emídio Gomes | Fátima Castro Moreira | Fernando Braga de 
Matos | Flórido Duarte | Fortunato Tavares de Oliveira | Gabriela Queiroz | Hugo Carneiro | Hugo Carvalho | Hugo Neto | Jaime 
Quesado | João Falcão e Cunha | João Luís Roseira | Joaquim Guerra | José Carlos Soares | José Carlos Sousa | José Ferreira 
Gomes | José Manuel Pavão | José Pedro Fontes | José Vilela | Lino Ferreira | Manuel Fontes de Carvalho | Manuel Moreira | 
Maria Aida Almeida Faria | Maria Inês Taveira | Maria José Barros | Matilde Alves | Nuno Batista | Nuno Krug Noronha | Nuno 
Marçal | Óscar Alves | Paulo Rangel | Paulo Rios | Pedro Balonas | Pedro Teichgräber | Rita Araújo Ramalho | Rui Barros | Rodrigo 
Pinto Barros | Sebastião Feyo de Azevedo | Serafim Barreto Guimarães | Sofia Prazeres | Sofia Ribeiro Ferreira | Wilson Faria



Apoio o Eng Vladimiro Feliz. Porque é um 
candidato de futuro para uma cidade com 
futuro. É um candidato que representa 
humanismo, serenidade e compromisso.

Cláudia Moura
Professora e Investigadora 

Universitária / Especialista em 
envelhecimento populacional

Quem já está neste Porto 

vladimirofeliz.net
geral@vladimirofeliz.net

ESTE PORTO
PRECISA DE TODOS.

Acompanhe-nos e fale connosco.

Tempos excecionais exigem lideranças 
firmes, sustentadas numa visão clara 
para enfrentar os desafios do futuro. 
Reconheço em Vladimiro Feliz essa li-
derança e estou certo que, com a sua 
visão, será capaz de dinamizar a cida-
de do Porto, social e economicamente, 
aproximando, ainda mais, o Porto de 
todos os portuenses.

Domingos Paciência
Ex-Jogador e Treinador de Futebol

Vejo no Vladimiro, o profissionalismo, 
o rigor, o trabalho, a lealdade das pes-
soas do Porto e que quero que seja 
imagem do meu Porto. Vejo no Vladi-
miro o arrojo e coragem de quem quer 
que o Porto tenha uma marca no mun-
do sendo ao mesmo tempo a pessoa 
próxima, afável e divertida pela qual  
quero que os portuenses e o Porto se-
jam reconhecidos.

José Pedro Fontes
Piloto / Campeão Nacional de Ralis e 

Circuitos

No Eng. Vladimiro Feliz reconheço uma 
enorme capacidade de impulsionar a 
cidade do Porto a todo o seu potencial. 
Seriedade, compromisso e responsabi-
lidade são alguns dos predicados que 
fazem dele a melhor opção para presi-
dente da Câmara do Porto.

Nuno Marçal
Ex-Capitão da Equipa de Basquetebol 
do FC Porto / Duplo Dragão de Ouro

Conheci o Vladimiro Feliz em contexto 
profissional e com o passar do tempo 
pude confirmar a minha primeira im-
pressão. É uma pessoa recta, íntegra, 
à frente do seu tempo, com uma visão 
vanguardista e de futuro que o distin-
guem. Escolhi viver e trabalhar nesta 
cidade e se votasse no Porto não teria 
dúvidas, é uma pessoa em quem con-
fio e um candidato pleno de capaci-
dades e vontade de servir esta comu-
nidade tão especial, os Portuenses.

Débora Sá
Apresentadora de televisão

Aprendi no Porto, cidade que escolhi 
para estudar, residir e trabalhar, ter-
mos que refletem uma forma deliciosa-
mente peculiar de nos exprimirmos. Os 
Portuenses “não dão de frosques” nas 
alturas  decisivas e “mandam bitaites” 
no devido tempo. É assim com o Eng. 
Vladimiro Feliz, um exemplo da essên-
cia do ser Tripeiro. A sua experiência 
profissional e enquanto membro do 
executivo da Câmara Municipal do Por-
to, caracterizam-no como trabalhador, 
competente e visionário. A bem dizer é 
“finório” e não tem nada de “morcoum”.
O Eng. Vladimiro Feliz tem o meu apoio 
enquanto candidato à Câmara Munici-
pal do Porto, porque esta cidade preci-
sa retomar o ritmo do desenvolvimento 
a que nos habituou.

Ana Reynolds
Médica

Conheço bem a minha cidade que in-
felizmente hoje me parece uma cidade 
acomodada e sem grande visão.
Gostava que o Porto voltasse a ser uma 
cidade livre, sem medos, com força 
para inovar e para ter um papel funda-
mental na vida do país.
Tendo trabalhado com o Vladimiro Feliz 
durante 3 anos tenho a certeza de que 
é a pessoa certa para liderar a Câmara 
do Porto.

Inês Taveira
Jurista / Coordenadora geral de IPSS

Sou um social democrata, desde do 
primeiro dia levado pela mão do grande 
líder Dr. Francisco Sá Carneiro e, como 
Portuense, defendo igualdade social, 
desenvolvimento da minha cidade.  Por 
isso, estou empenhado no apoio ao 
nosso candidato, Eng. Vladimiro Feliz!

José Vilela
Penta Campeão e

Ex-Selecionador Nacional de Ténis

Conheça aqui todos que já estão neste Porto 
de corpo e alma - www.vladimirofeliz.net


