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> Construção do Passadiço Maceira - Porto Novo. [ 1 ]

> Colocação de betuminoso nas vias da Freguesia.

> Construção do Parque de Merendas da Maceira.

> Criação de espaço de lazer no Sobreiro Curvo.

> Requalificação da encosta na Rua Joaquim Pedro Fernandes em Maceira.

> Melhoramentos e criação de caminhos agrícolas em tout-venant.

> Construção do espaço de lazer na Póvoa de Penafirme. [2]

> Requalificação do parque de Porto Novo, com criação de
espaço infantil.

> Requalificação de espaços pedonais e criação de espaços
de lazer em Casal Ventoso e Vale de Janelas, em Santa Cruz.
> Construção do Centro Educativo da Póvoa de Penafirme.
> Construção de passeios pedonais.
> Construção do Miradouro de Santa Rita, na rampa de lançamento de parapente. [ 3 ]
> Realização de obras de saneamento em Vale da Borra.
> Realização de obras de saneamento na Rua António Franco, Póvoa de Penafirme.

> Apoiámos a criação do espaço infantil da Maceira.
> Apoiámos a realização da drenagem de águas pluviais na
Avenida do Atlântico em Santa Cruz.
> Requalificámos as entradas da Vila de A dos Cunhados.
> Iniciámos a construção da Ponte Monsenhor José Jorge
Fialho e a Ponte da Variante do Alcabrichel.
> Requalificação e pintura das ciclovias Porto Novo - Santa
Cruz.
> Apoiámos a construção da Escola de Penafirme.

> Requalificação dos cemitérios da Freguesia.

> Preservação do património. [4]
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Nuno Cosme
Candidato a Presidente da Junta da União
de Freguesias de A dos Cunhados e Maceira

Laura Rodrigues
Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras

Caros Torrienses,
Nas últimas décadas, o concelho de Torres Vedras tem sido palco de
grandes conquistas. Na Educação, Desporto, Ação Social, Cultura e
tantas outras áreas fundamentais para a nossa qualidade de vida. Temos orgulho em ser Torrienses, em falar da nossa terra e ao sermos
reconhecidos pelo que de bom temos e pelo que de bem fazemos.
Muito desse trabalho tem sido feito também pelas freguesias. Reconhecemos em todas a participação cívica de homens e mulheres que, com
grande vontade e determinação, trabalham para a sua comunidade.

Caros amigos e amigas,
É com confiança, orgulho e esperança que eu e a equipa
que me acompanha seguimos com a vontade de elevar a
nossa terra, mantendo a proximidade com as nossas gentes e acreditando que o nosso conhecimento e experiência
adquirida nos trarão mais valências para responder às mais
vastas necessidades dos nossos habitantes.

As equipas do Partido Socialista que hoje se apresentam como candidatas às 13 juntas de freguesia são compostas por essas pessoas.
São cidadãos, seus vizinhos, que avançam para dar continuidade ao
bom trabalho feito, mas também para fazer a nossa terra crescer com
novas propostas, realistas e ambiciosas. Contam com o apoio e colaboração da equipa do PS candidata à Câmara Municipal e temos a
certeza de que, juntos, vamos continuar no caminho de sucesso que
os Torrienses merecem.
Contamos consigo para dar a estas equipas o seu voto de confiança,
que muito vamos honrar.
Um abraço!
Laura Rodrigues

José Manuel Correia
Candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

Saliento a paixão, emoção, sentimento e dedicação extrema
de toda uma equipa candidata a esta Freguesia de terra, mar
e natureza, onde todos se sentem bem. Onde empresários
do turismo elevam o seu negócio nos seis quilómetros de
praia que banham a nossa Freguesia, onde empresários da
agricultura desenvolvem as suas produções, projetando a
nossa terra como uma das maiores referências em Portugal
no setor hortofrutícola e onde outros empresários das mais
variadíssimas áreas dinamizam os seus negócios.
Não esquecemos todas as associações e coletividades que
são a força motriz do desporto e da cultura. Pretendemos
manter vivas as nossas tradições, reconhecendo a sua importância e o papel que desempenham na nossa comunidade.
Queremos continuar a valorizar esta identidade rica de sentimentos e tradições, cimentando ao mesmo tempo o desenvolvimento económico. Tudo faremos para que a nossa
terra seja cada vez mais sustentável e unida, garantindo o
bem-estar, o conforto e as condições sociais a quem cá vive
e trabalha, tornando também a Freguesia mais apelativa
para quem nos visita.
A dos Cunhados e Maceira merece todo o nosso empenho,
dedicação e perseverança numa continuidade objetiva.
Conte connosco!
Nuno Cosme

Caros amigos
Uma junta de freguesia é o órgão autárquico mais próximo dos cidadãos. Cabe-lhe, então, ter uma força mais presente e uma ação mais
imediata nas localidades que dela fazem parte. Sabemos o quão determinante isto é para garantir a sua qualidade de vida.
Por isso, uma lista candidata deve sobretudo assegurar que é composta por elementos disponíveis e atentos, que consigam trabalhar em
equipa uns com os outros, mas também com os autarcas eleitos para
a Câmara e Assembleia Municipal.
As listas candidatas do Partido Socialista de Torres Vedras asseguram isso mesmo. São compostas por cidadãos com um forte sentido
de missão, a quem o Partido Socialista reconhece competência e uma
enorme determinação para avançar para o futuro com segurança. Somos cidadãos exigentes também connosco próprios e tudo faremos
para continuar a fazer de Torres Vedras a terra de que tanto nos orgulhamos. A nossa terra!
José Correia

a nossa equipa

João Canadas
Santa Cruz

www.LauraRodrigues2021.pt
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Ação Social

> Conclusão da ligação Casal do Porto/Maceira – Ribamar.

> Continuidade do Gabinete de Inserção Social.

> Criação de via alternativa ao trânsito na localidade de Sobreiro Curvo.

> Apoiar grupos de jovens da nossa Freguesia em ações de
proteção ambiental.

> Execução de melhoramentos de acessibilidade na estrada
de Porto Novo.

> Dar continuidade ao projeto DOMICÍLIOS, garantindo o
acesso a cuidados de saúde primários de proximidade.

> Requalificação da rede viária do centro de A dos Cunhados.

> Manutenção e promoção da loja SORRISO, garantindo o
apoio a famílias carenciadas com alimentos e vestuário,
através de parcerias com empresas da região.

> Construção da Ecopista Jardins do Alcabrichel - Porto
Novo.
> Continuidade na manutenção e conservação dos caminhos agrícolas.
> Renovação da sinalética da Freguesia.

Cultura
> Evocação do desembarque das tropas de Wellington em
Porto Novo.
> Evocação do 15 de agosto.
> Colaboração com todas as associações e movimentos que
mantêm as nossas tradições ativas.

Obras
> Construção do Parque Verde Póvoa de Penafirme. [ 1 ]
> Construção do Parque de Merendas na Vila de A dos
Cunhados.
> Requalificação da circulação automóvel e pedonal no
centro da Vila de A dos Cunhados.
> Requalificar e aumentar acessos pedonais.
> Requalificação do Porto da Guarda Fiscal e respetivo envolvente em Porto Novo.

> Continuidade do investimento no GIMAS (Gabinete de
Intervenção Móvel de Apoio Social), aproximando a comunidade e as várias instituições públicas.
> Criação do Gabinete Itinerante de Apoio aos Migrantes.

Educação
> Requalificação da EB da Maceira.
> Construção do Centro Educativo de A dos Cunhados.
> Continuidade do SAF (Serviço de Apoio á Família) e CAF
(Componente de Apoio à Família).

Desporto
> Colaborar com todas as associações nas iniciativas desportivas a realizar na Freguesia.
> Manter as parcerias com a Câmara Municipal no apoio ao
desporto da Nossa Terra.
> Continuar com o ensino de adaptação ao meio aquático,
natação, hidroginástica e hidroterapia com classes a partir
dos 6 meses de idade.

Saúde
> Requalificação do Centro de Saúde da Maceira.
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Comissão de Honra

Avelino Ferreira

Arménio Timóteo

António Inácio

Paulo Henriques

José Crispim

Tiago Sousa

José Faria

Luís Fernandes

Bruno Vitorino

Jorge Miranda

Francisco Branco

Cristina Abreu

Manuela Capitão

Eduardo Gomes

Luísa Crispim

Manuela Pacheco

Cipriana Damião

Rui Branco

Cristina Santos

Pedro Sequeira

Filipa Fontes

José Augusto

Otília Domingos

Vítor Pinto

Partido Socialista

