
XII Assembleia da organização concelhia de Coimbra

Relatório de actividades

2022

Junho 
- reunião do vereador com a CNA
- participação do vereador na remoção de espécies invasoras
- participação na Cãoimbra walk
- distribuição documento olivais
- reunião vereador com professores bibliotecários

Maio
- 9 assembleias plenárias no ambito da assembleia da ORC
- divulgação declaração de voto sobre o estudo para a frente do rio
- participação na inauguração da exposição sobre as lutas camponesas na biblioteca 
municipal
- marcha da leitura em Coimbra
- reunião do vereador com a equipa de intervenção MICAELA
- participação na acção de luta da PT Altice
- Participação na luta dos agricultores do distrito de Coimbra
- 1 Maio

Abril
-  reunião com a participação de Pimenta Lopes com a direcção regional de conservação da 
natureza
- divulgação da moção pela PAZ apresentada na A.M.
- 25 abril
- jantar de aniversário do Partido
- acções de contacto “o custo de vida aumenta, o povo não aguenta” - 5000 documentos

Março
- divulgação da intervenção do vereador sobre suplemento de insalubridade e risco
- divulgação da intervenção do vereador na reunião de Câmara (preço combustíveis, dia da 
árvore, dia da poesia, encontro com cena lusófona, encontro com a ADACO, falta de 
manutenção das piscinas)
- plenário de militantes “O PCP e a situação internacional”
- participação no congresso da USC/CGTP-IN
- divulgação da participação dos presidentes de junta no congresso da ANAFRE
- divulgação da intervenção do vereador “PAZ SIM, GUERRA NÃO”
- divulgação sobre intervenção sobre a construção de uma área de serviço para auto 
caravanas
- divulgação da homenagem do vereador à luta das mulheres
- participação no comício de aniversário no Campo Pequeno
- participação no debate os católicos e a igreja
- partipação na inauguração da nova casa sindical

Fevereiro
- reunião de autarcas de Coimbra em Cernache
- abaixo assinado sobre alargamento de passeios em ruas do Olivais
- participação solidária na acção do CESP junto ao Alma Shopping
- entrega do abaixo assinado dos moradores da rua correia cardoso
- divulgação da recepção do caderno reivindicativo do STAL
- reunião do vereador com a cooperativa agricola de Coimbra
- divulgação do requerimento apresentado sobre grandes superfícies em Coimbra



- divulgação da reclamação dos moradores da rua Pedro Alvares Cabral - Olivais
- posição pública sobre o não-anunciado modelo de gestão do Convento de S. Francisco
- divulgação de acção do vereador com funcionários dos espaços verdes
- divulgação do protocolo de cooperação do munícipio com o centro de apoio aos sem abrigo
- divulgação da intervenção d  J.P.Angelo na AM sobre orçamento
- divulgação da intervenção de M.P.Rocha
- plenário de militantes na casa da cultura

Janeiro
- Arruada de encerramento da campanha para as legislativas em Coimbra
- concerto de encerramento da campanha no concerto São Francisco
- contacto com a população em Coimbra B
- contacto com população em Coimbra A
- contacto com população na Praça 8 de Maio
- contacto com população na Rodoviária
- contactos com a população do concelho de Coimbra pelas ruas da cidade
- reunião com o movimento cívico da estação nova
- contactos com trabalhadores da EDP e Transdev
- reunião com a secção de patinagem da Académica
- contacto com trabalhadores do Forúm Coimbra
- contacto com trabalhadores no Coimbra shopping
- contacto com trabalhadores da C.M. de Coimbra, jardins, transportes
- contacto com trabalhadores no call center da saúde 24
- debate na Relvinha
- contacto com população em Cernache
- contacto com a população na feira dos 23
- iniciativa em defesa da CGD pública (documento próprio)
- reunião com o movimento cívico da estação nova
- arruada na Adémia
- comício eleitoral no convento de São Francisco, com a participação de João Oliveira
- contacto com trabalhadores da SEREM
- divulgação do boletim autárquico municipal
- contacto com trabalhadores da Dancake e Probar
- bicicletada em Coimbra
- contacto com trabalhadores do AUCHAN
- contacto com trabalhadores da C.M.Coimbra

2021

Dezembro
- divulgação do video ano novo
- divulgação video sobre caminhos de ferro
- solidariedade com os trabalhadores da grande distribuição em greve
- divulgação video boas festas
- visita à EB1 da Conchada
- contacto com trabalhadores dos estaleiros e do horto
- contacto com a população na feira dos 23
- reunião com a CNA
- divulgação compromisso CDU
- divulgação da tomada de posição pública “mais superfícies comerciais em Coimbra?”
- acção de contacto nos Covões
- contacto com comerciantes do Solum - Santo António dos Olivais
- contacto da CDU no Continente do Alma Shopping, declaração “substituir o sobreviver pelo 
viver”
- acção no mercado de natal em Coimbra
- acção no mercado municipal de Coimbra
- apresentação de candidatos às legislativas 2021
- contactos com utentes e trabalhadores  no HUC



- contacto com trabalhadores da Volvo, Dancake e Probar
- entrega das listas em tribunal
- acção junto a várias creches e jardins de infância em Coimbra
- reunião do vereador com a cooperativa do mondego
- tomada de posiçao pública, moradores da Rua Brigadeiro Correia Cardoso
- contactos com a população na feira de São João do Campo
- divulgação de boletim autárquico municipal da CDU
- reunião do vereador com tecnicas do centro de experimentação do Loreto e da Direcção 
Regional de Agricultura
- divulgação da intervenção do vereador “mais comunicação e transparência”
- divulgação do requerimento “mais uma grande superfície do solum?”
- divulgação da tomada de posição sobre necessidade de uma área de serviço para 
autocaravanas
- divulgação do fim da aplicação intensiva de produtos com gilfosato
- marcha em defesa do SNS
- participação solidária na luta dos trabalhadores da Transdev
- reunião com a participação dePimenta Lopes com Movimento Cívico da Estação Nova
- esxposição lutas camponesas na escola superior agrária de Coimbra

Novembro
- divulgação da primeira intervenção do mandato na Assembleia Municipal
- plantação de árvores, com a participação do vereador
- divulgação da intervenção de francisco Queirós sobre alojamento local, Direito à Cidade!
- divulgação da intervenção do vereador sobre cultura
- acção na rua pedro Alves Cabral - Santo António dos Olivais
- mupies e documentos sobre Bairro Norton de Matos - Santo António dos Olivais

Outubro
- pic-nic CDU em Torres do Mondego, descida do rio em canoas
- divulgação da posição da CNE sobre destruição de propaganda
-campanha nos Olivais
- mural nos olivais
- denuncia sobre apagamento de mural
-divulgação dos candidatos de cernache
-mural
- comicio com SG na Praça 8 de Maio
- visita aos bombeiros de Brasfermes
- divulgação dos candidatos de Eiras.
- distribuição na segurança social
- visita do vereador ás instalações Municipais
- contacto com trabalhadores da dancake.
- jantar convívio em Brasfemes.
- participação na luta dos trabalhadores da Meo
- inicio da distribuição da constituição nas escolas, nota.
- conferencia de imprensa sobre constituição dos órgãos autárquicos
- divulgação de posição sobre consituição da mesa da AM.
- participação solidaria na acção dos enfermeiros junto à ARS-C
- nota da comissão concelhia
- divulgação dos eleitos nas freguesias.
- participação solidária na luta dos ferroviários.

Setembro
- divulgação dos eleitos na Câmara e Assembleia Municipal.
- nota sobre resultados eleitorais
-caravanas CDU em vários pontos do Concelho
- balanço da campanha eleitoral



- declaração de Frencisco Queirós
- divulgação das propostas sobre água e saneamento
- divulgação das propostas sobre cultura e movimento associativo popular
- iniciativa pela reabertura do centro de saúde de Brasfermes
- divulgação da propostas CDU para a educação
- divulgação da propostas sobre mais vida cultural
- iniciativa, mais desenvolvimento económico
- divulgação da propostas sobre ordenamento
- a musica presente na campanha, vídeo
-distribuições na UFC
- divulgação das propostas sobre ambiente
- iniciativa sobre desporto em Coimbra
- iniciativa nos Covões
- divulgação das propostas sobre transportes
- contacto com a população na feira dos 23
- castelo viegas, e o SNS. Contacto com populações, tomada de posição
- video do RUI, sobre cresches
- distribuição na Segurança Social
- divulgação do programa concelhio
- divulgação de programas de freguesia
- melhores salários para os trabalhadores dos SMTUC, tomada de posição
- encontro com movimnto cívico da estação nova
- visita ao cemitério da conchada, contacto com trabalhadores
- campanha nos hospitais da universidade de coimbra
- video do RUI sobre aeroporto
- participação solidaria na concentração dos trabalhadores da TRANSDEV
- debate sobre mobilidade nos Olivais
- reunião com direcção do agrupamento de escolas Rainha Santa Isabel
- divulgação das iniciativas de campanha em Cernache e Brasfermes
- Arruada CDU
- contactos com populações em Santa Clara e Castelo Viegas
- acções em Eiras
- almoço em Brasfermes
- contactos com a população na Conchada
- contactos com a população em taveiro
- divulgação do manifesto de Torres de Mondego
- visita ao ingote e rosa
- mercado municipal de coimbra
- iniciativa no parque verde
- sessão pública no bairro Norton de Matos
- visita às obras do novo centro de saúde, contacto com a população
- reunião com o STAl
- declaração sobre SNS em Trouxemil
- contactos com a população em Trouxemil
- presta contas são Martinho e ribeira de Frades
- arruada em Coimbra
- declaração sobre espaços verdes
- declaração sobre transferência do tribunal constitucional para Coimbr
- iniciativa em defesa da reabilitação do jardim da Sereia
- divulgação do programa eleitoral
- visita a areas afectadas pelas cheias no centro
- declaração sobre transportes ferroviário
-video do RUI, habitação
- campanha em almalaguês, com almoço
- campanha em Ceira, declaração o comboio está 13 anos atrasado
- campanha em são joão do campo
- evocar escritores nos Olivais
- declaração sobre uma política fiscal para o bem comum
- acção sobre edificio do Ex-ISCAD ao abandono
- divulgação da intervenção na AM sobre programa municipal para as alterações climáticas



- festa do avante

Agosto

- participação solidária na luta dos trabalhadores do SHUC
- divulgação da intervenção no executivo muncipal sobre refeições escolares
- Festa do Avante, construção
- reuniões em todas as freguesias

Julho
- intervenção de Filipa Malva sobre regimento do concelho municipal da cultura - divulgação.
- divulgação das intervenções dos eleitos municipais
- a luta dos trabalhadores do CTT - intervenção na AM - divulgação
- participação solidária na luta dos CTT
- participação solidária na luta dos trabalhadores do Pingo Doce
- nota: PCP exige subsídio de insalubridade e risco
- divulgação, PCP questiona governo sobre condições laborais na ERSUC.
- sessão pública na praça 8 de Maio -  no combate ao vírus, nem um direito a menos
- reunião de Ana Mesquita com representantes sindicais dos trabalhadores do Shuc
- entrega das listas autarquicas
- visita ao centro de bem estar social de brasfemes
- carta aberta sobre transportes em Brasfemes
- distribuição documento sobre dificuldades no funcionamento da extenção de saúde de 
cernache
- apresentação da candidatura de Trouxemil
- luta na MEO, participação solidária
- inquérito à população de Brasfemes
-defender o hospital dos Covões, participação na acção do MUSP, declaração de 
J.N.P.Angelo.
- luta dos trabalhadores do SCHUC, participação solidária.
- divulgação dos candidatos de Santo António dos Olivais.
- má recolha dos resíduos urbanos em Santo António dos Olivais.
- denúncia sobre destruição de mural
- participação na acção de protesto dos trabalhadores da ERSUC.
-artistas da festa, distribuições
- pintura de mural, sobre maternidade
- divulgação do candidato de São Martinho.
- denuncia na AM sobre tratamento de resíduos.
- divulgação dos candidatos a Cernache.
- divulgação do candidato a Santa Clara/Castelo Viegas.
- distribuição no CHUC.
-distribuição do jornal da festa nas festas da cidade
- divulgação do candidato a Souselas e Botão.
- participação solidária na luta das trabalhadoras da TALENTER
- vale a pena lutar, limpeza junto à escola Eugénio de Carlos nos Olivais - nota.
- nota sobre transportes em Brasfemes.

Junho
- divulgação do candidato a Taveiro Ameal e Arzila
- divulgação do documento sobre extenção de saúde de Brasfemes
-apresentação dos candidatos em Santo António dos Olivais - sessao pública
- participaçao na luta em defesa do SNS
- mupies sobre problemas concretos nos Olivais
- apresentação da candidata de Brasfemes
- apresentação do candidato de Antuzede
-participação na luta dos trabalhadores da CMC
-apresentação do candidato de S. Silvestre.
- visita a Santo António dos Olivais.



- visita a Ceira.
- Visita a São Silvestre.
- obra feita em Santo António dos Olivais, documento
- divulgação do candidato da UFC
- feira dos 23, distribuição e declaração de FQ
- divulgação da candidata de Eiras e São Paulo de Frades
- participação na acção de protesto dos trabalhadores dos SMTUC
- divulgação do candidato de São João do Campo.
- participação na luta dos trabalhadores do SHUC
- visita a Torres do Mondego
- coimbra em defesa dos servilos de saúde mental
- coimbra em defesa do serviço de transporte ferroviário
-visita ao Hospital Sobral Cid
- acção contra o encerramento da Estação Nova - concentração
- debate sobre a intervenção nas empresas e locais de trabalho
-apresentação do candidato de Ceira

Maio
- comício com Jerónimo dde Sousa de apresentação candidatos em Coimbra
- participação na acção da USC, reuniões concelho europeu em Coimbra
-pintra de mural, covões
- participação solidaria no desfile do XXII encontro nacional de associações de trabalhadores.
- manifesto da CDU sobre ambiente
- divulgação de intervenção do vereador
- apresentação do manifesto sobre ambiente no jardim da Sereia
- manif no Porto, uma Europa ao serviço dos trabalhadores e do Povo.
- divulgação do candidato a Torres do Mondego
- divulgação do candidato a Santo António dos Olivais
- participação no 1 de Maio, declaração de MP Rocha

Abril
- divulgação sobre aprovação na AR do projecto do PCP de recuperação da Mata do 
Choupal
- luta na PROBAR
- intervenção de Francisco Queirós, 47 anos de Abril, Cemitério Conchada, piscinas Celas
-divulgação dos primeiros candidatos em Coimbra
- intervenção na AM de 25 abril, Pires da Rocha, divulgação
-25 abril, participação e declaração de Francisco Queirós
- reunião coma a direcção do CHUC
- visita ao cemiterio da Conchada
- cartaz, SMTUC chegam à zona Norte
- divulgação da moção apresentada na UFC sobre encerramento da UCI dos Covões
- acção de contacto com utentes dos covões
- intervenção na CM sobre Rebolim
- CDU presta contas- serviço medico veterinário
- Avança reabilitação doa Bairros Municipais, declaração
- CDu apresenta proposta de distribuição da constituição nas escolas
-reunião distrital de preparação das eleições
- feira dos 23, acção de contacto e declaração de MP Rocha
- contactos nos Bairros do Ingote e Rosa, com Sandra Pereira.

Março
- divulgação da intervenção na AM 100 anos PCP
- nota sobre desbaste na margens do Mondego e campo de Golf
-sessão pública sobre reversão da fusão dos Hospitais na 8 de maio
- nota sobre despedimento nas empresas de fornecemento de refeições escolares
- reunião com o círculo de artes plásticas.
- contacto co comerciantes da Baixa
- participação na acção contra despedimentos dos trabalhadores da Eurest



-vigilia enfermeiros, participação
- distribuição do presta contas dos Olivais
- distribuição aos trabalhadores dos SMTUC
-mural centenário
-PCP qustiona governo sobre despedimentos na EUREST
- pergunta ao governo sobre recuperação do Choupal-
- 100 anos do PCP, comício largo da portagem, 100 bandeiras
-moçoes na CM sobre centenário PCP e sobre dia internacional da mulher
-hastear da bandeira no CT, vídeo
- acção de afirmação do centenário, na 8 de maio
-acçao de afirmação do centenário, Probar
-acção de afirmação do centenário -águas de coimbra
- nota sobre factos imputados a Jorge Alves

Fevereiro

- jornada luta CGTP valorização dos salários
- luta trabalhadores dos SHUC soliariedade
- luta enfermeiros, solidariedade
- presta contas Trouxemil
- conferência de imprensa - esta Coimbra para o futuro, a baixa não pode morrer.
- nota, sobre atribuição do suplemento de penosidade e risco.
- coimbra presta contas, boletim municipal da CDU
- distribuições em defesa do SNS
- presta contas, Taveiro Ameal e Arzila
- documentos presta contas e visitas a todos os bairros municipais
- presta contas municipal, cultura
- presta contas municipal, mais meios para as freguesias
- presta contas municipal, video
-

Janeiro
- vídeos dee apoio à candidatura de João Ferreira
- PCP questiona governo sobre encerramento da unidade de cuidados intensivos neonatais 
na maternidade Bissaya Barreto.
- acçao com J.Ferreira no CHUC
- encontro com trabalhadores dos CTT
- distribuição na segurança social.
- iniciativas com heloisa apolónia em Coimbra
- sessão publica com J.Ferreira no convento de São Francisco.
- contactos com a população em São João do Campo
- divulgação da intervenção da cDU na assembleia municipal

2020

Dezembro
- greve na ERSUC, solidariedade
- distribuição no Hospital dos Covões
- acção de luta do PCP em defesa do SNS - ARS-C
- contacto com trabalhadores do IPO
- sessão pública na casa da cultura
- reunião com associação de municípios
- encontro com associação de profissionais itinerantes.
- encontro com a associação de defecientes das forças armadas
- PCP questiona governo sobre falta de EPIs nas ecolas de Coimbra.
-feira dos 7, distribuição.
- defender, reabilitar e valorizar a baixa, vídeo.
- denuncia, hospital dos covões suspende todas as cirurgias



Novembro
- congresso do PCP
- PCP questiona governo sobre utilização do centro saúde militar no combate á COVID19
- iniciativas com Sandra Pereira
- iniciativas de divulgação das propostas do PCP no orçamento de estado
- tribuna pública contra o encerramento da estação nova
- reunião com representantes dos trabalhadores do SHUC
- visita e contacto com utentes no centro de saúde norton de matos
- descerramento da placa na casa onde Alvaro Cunhal nasceu
- nota sobre a localização da nova maternidade.
- denuncia sobre destruição de propaganda do Partido em Coimbra
- vídeo em defesa da estação nova
- Assembleias electivas congresso
- luta dos trabalhadores da função pública em defesa do SNS, solidariedade
- sessão pública com joao ferreira e coimbra
- encontro com agentes da cultura.
- encontro/ reunião com a CNA
- luta por transportes em Cernache

Outubro
- divulgação sobre reunião ao abrigo do estatuto de oposição
- tribuna pública em defesa de cuidados de saúde primários
-visita a Assafares e Antanhol
- eleitos visitam Cernache
- divulgação da residencia, ganhar autonomia
- marcha em defesa do Hospital dos Covões
- luta dos trabalhadores do SHUC
- divulgação da proposta da CDU - modelo experimental de fornecimento de refeições 
ecolares.

Setembro/ Agosto/Julho- regimento do concelho municipal de saúde, divulgação da 
intervenção da CDU.
- divulgação das intervenções da CDU na AM
- luta CTT
- encontro com estruturas sindicais dos trabalhadores dos hospitais
- intervenção CDU na AM sobre Covões
- luta Transdev
- intervenção na CIM, divulgação
- plano de emergência para a saúde, acção em Coimbra
- festa do avante

Maio
- sandra Pereira com trabalhadores da ERSUC
- alerta para falta limpeza das matas e espaços verdes
- contacto com trabalhadores do Ingote
- acção na Probar
- distribuição na Lugrade
- video pela valorização da Baixa
- visita a Castelo Viegas, destruição da mata dos Cedros
- visita à mata do Chopal, denúncia de abandono
- denuncia e visita a locais de acumulação de entulho em Antuzedeca
- CDU denuncia falta de fibra optica em ceira
- apoio de próximidade a idosos em Cernache
- 1 maio



Abril
- intervenção no canil, CDU faz a diferença
- 25 abril
- trabalhadores da SUCh conseguiram EPI, vídeo
- Contactos com estafetas
- testemunho de uma trabalhadora da ICA, despedimentos - vídeo
- PCP solidário com trabalhadores motoristas de mercadorias
- video - Transdev faz recair sobre os trabalhadores os custos da epidemia.
- AQUINOS, epidemia não pode ser pretexto para acelerar a exploração
- CDU saúda passos dados na concretização do concurso de aquisição de refeições 
escolares
- PCP questiona Governo sobre cuidados oncológicos em Coimbra
- PCP questiona governo sobre encerramentos de extenções de saúde em Coimbra
- adiamento sem penalização do pagamento de rendas nas habitações municipais - nota 
CDU

Março
- PCP qustiona governo sobre situação laboral no café Nicola
- denúncia ACC recorre a lay Off
- intervenção CDU na CM sobre segurança dos trabalhadores câmara Municipal
- PCP questiona governo sobre despedimentos 
- mercado municipal de Coimbra, covid e apoios ao comércio local, intervenção da CDU

Fevereiro
- visita de Sandra Pereira, escola da quinda das Flores, Visita a áreas afectadas depressão 
Glória e maternidades.
-jantar comício com Jerónimo de Sousa em Coimbra
- solidariedade CDU com trabalhadores da grande distribuição
- greve na ERSUC

Janeiro
- intervenção CDU na AM de Coimbra - divulgação
- declaração de voto sobre orçamento CM Coimbra
- CDu obriga PS a assumir compromissos com a cidade
- PCP questiona governo sobre extensão de saúde de Fernão Magalhães

2019

Dezembro
- acção PCP pela construção da maternidade junto aos Covões
- nota sobre assembleia de freguesia de santo António dos Olivais
- acção de protesto junto ao centro de saúde de Fernão Magalhães
- participação na homenagem a António Avelãs Nunes
- PCP recomenda ao governo construção da nova maternidade junto aos Covões

Novembro/ Outubro
- jantar revolução de Outubro
- debate água como bem público
- Arruada em Coimbra
- jantar em cernache
- CDU em defesa da electrificação do ramal da Lousã
- acção em ceira, arranque dos Carris
- sessão pública em Eiras
- contacto com trabalhadores do desporto CM
- comício CDU

Setembro



- denúncia de destruição de propaganda
- entrega das listas legislativas
- o capitalismo não é verde, acção CDU
- cãominhada
- comício concerto em Coimbra
- reunião com USC
- apresentação programa CDU na casa da cultura
- bicecletada
- CDu denúncia desertificação da baixa
- balanço da actividade na AR, iniciativa na 8 de Maio
- visita a Taveiro
- mural
- festa do avante

Agosto/Julho/Junho
- acção CDU em defesa do serviço de pneumologia dos Covões
- mobilização para comicio regional na Figueira
- nota. Regulamento da cultura, uma mão cheia de nada
- divulgação dos candidatos pelo circulo eleitoral de Coimbra
- acção em defesa do SNS
- tribuna pública com jerónimo de Sousa, praça 8 de Maio

Maio
- acção em defesa da ferrovia
- Arruada em Coimbra
- acção no mercado municipal
- acção na Baixa
- contacto com trabalhadores da MEO
- declaração CDU sobre revisão orçamental CM Coimbra

Abril
- contacto com população do Norton de Matos
- CDU vota contra revisão orçamental
- acção CDU em defesa da Estação Nova
- audição sobre contagem integral do tempo de serviço
- a propósito do Metrobus, declaração CDU

Março/Fevereiro/Janeiro
- jantar de aniversário do Partido 
- debate em Coimbra sobre bases da saúde
- abertura da biblioteca do CT de Coimbra
- jantar regional em Coimbra
- nota sobre orçamento CM

2018

Janeiro
- Breve Curso da História do Capitalismo no CT

- Acção sobre “via central” em Coimbra;
- Comunicado sobre Bombeiros Sapadores de Coimbra
- Documento propostas trouxemil e torre vilela sobre plano 2018
- Acção sobre desassoreamento do Mondego;
- Reunião de santa clara e castelo viegas
- Jantar regional com jerónimo de sousa

Fevereiro
-  JORNADA DISTRITAL CONTRA DEGRADAÇÃO DOS CTT
- Acções contra encerramento dos CTT na Praça República em Coimbra;



- Conferência II centenário Karl Marx
- Encontro de eleitos CDU Coimbra

Março
- Comunicado sobre Centro de Saúde Fernão de Magalhães
- Jantar aniversário PCP Coimbra
- Visita da deputada Ana Mesquita às maternidades

Abril
- Audição sobre agricultura biológica
- Reuniões com entidades culturais sobre apoios à cultura;
- Acções em defesa das maternidades de Coimbra – Comunicado e Faixas;
- Solidariedade com a luta dos técnicos superiores de terapeutica e diagnóstico
- Encontro Regional de eleitos

Maio
- Venda avante especial sobre Manifesto do Partido Comunista
- Comunicado sobre a extensão de saúde de Adémia
- Visita de Ana Mesquita sobre saúde

Junho
- Boletim da Célula da Câmara Municipal de Coimbra
- Distribuição do Documento de valorização 9ª AORC 
- Distribuição de comunicado sobre maternidades-coimbra
- Colocação de faixas sobre UNIVERSIDADE de Coimbra

Julho
- AUDIÇÃO PÚBLICA SOBRE FORÇAS DE SEGURANÇA

Setembro 
- Comunicado sobre trabalhadores da byeva (limpeza) universidade de coimbra
- Festa do Avante

Outubro
- Acçoes sobre incêndios de Outubro 2018
- Reunião de quadros com francisco lopes no CT Coimbra

Novembro 
- Sessão evocativa 105º aniversário de Álvaro Cunhal
-Plenário de militantes em Coimbra
- Conferência Nacional do PCP
- Jantar comemorativo da Revolução de Outubro Coimbra

2017

25 Março – Assembleia da Organização Concelhia de Coimbra;
30 Março – Reunião em Antuzede
31 Março – Reunião em Almalaguês
07 Abril – Reunião em Santo António dos Olivais
8 Abril – Encontro Nacional do PCP de Preparação Autárquicas;
10 e 11 de Abril – Jornadas Parlamentares do PCP em Coimbra
– Encontro com Reitor
– Reunião com AAC
– Encontro com STFPSC, SPRC, ABIC – Hotel Tivoli
– Audição com entidades e agentes culturais de coimbra na Casa Municipal da Cultura
– Encontro com representantes dos trabalhadores, SITE e CT
– CHUC – Visita ao Hospital dos Covões
– Visita ao Hospital Psiquiátrico do Sobral Sid
– Visita à Penitenciária de Coimbra
– VISITA IPC



20 Abril – Debate sobre Património em Coimbra
21 Abril – Reunião em S. João do Campo
25 Abril – Comemorações 25 de Abril;
24 Abril a 13 Maio – Exposição “Mais Direitos, Mais Futuro – Não à Precariedade”
Campanha Libertação da Submissão ao Euro
1º Maio - “Valorizar o trabalho e os Trabalhadores”
11 Maio – Avante Especial – Praça 8 maio – empresas
25 Maio – Debate sobre Revolução de Outubro – com Mário Nogueira, Jorge Pires e Manuel 
Rocha;
13 Junho – Debate sobre Espaços Verdes em Coimbra
17 Junho – Seminário Revolução de Outubro;
08 Julho – Debate sobre Desenvolvimento Concelhio em Coimbra
12 e 13 – Implantação Festa do Avante
1, 2 e 3 Setembro - Festa do Avante;
4 e 5 – Desimplantação
01 Outubro - Eleições Autárquicas
11 Outubro – Reunião Candidatos Municipais em Coimbra
12 Outubro – Reunião candidatos em S. João do Campo
14 Outubro – Plenário Concelhio em Coimbra
17 Outubro – Reunião balanço em Eiras e S. Paulo de Frades
19 Outubro – Reunião de balanço em S. Martinho do Bispo
20 Outubro – Reunião de balanço em Santo António dos Olivais
26 Outubro – Exposição centenário da Revolução de Outubro – Escola Inês de Castro
28 Outubro – Sessão Pública com Jerónimo de Sousa em Coimbra
07 Novembro – Comício em Lisboa – revolução de Outubro;
10 Novembro – Distribuição doc nacional dos HUC;
10 Novembro – Participação na Acção de Luta dos Utentes da Saúde em Trouxemil
15 Novembro – Distribuição Doc Revolução de Outubro na Praça 8 Maio – Coimbra;
15 Novembro - Distribuição Doc Revolução de Outubro – Dan cake
17 Novembro - Distribuição Doc Revolução de Outubro Hospital dos Covões
18 Novembro – Manifestação CGTP
21 Novembro – Distrib. Doc Nacional – Segurança Social em Coimbra
22 Novembro - Distrib. Doc Nacional – Câmara Municipal de Coimbra
23 Novembro - Distrib. Doc Nacional – Feira dos 23
26 Novembro – reunião em Cernache – Coimbra
05 Dezembro - Distrib. Doc Nacional – Horto – Coimbra
06 Dezembro - Distrib. Doc Nacional – Águas de Coimbra
07 Dezembro - Distrib. Doc Nacional – Pátio da Inquisição
07 Dezembro - Distrib. Doc Nacional – Pátio da inquisição e Praça 8 Maio
09 dezembro – Jantar de Natal em Soure
11 Dezembro – Visita Ana Mesquita
- Encontro com a Direcção do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego - ACES
- Baixo Mondego;
- Encontro com Comissão de Trabalhadores do SMTUC;
- Encontro com Representantes dos Trabalhadores dos SMTUC - STRUP;


