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Obras 
> Execução do Parque Verde da Lagoa do Falcão. [ 1]

> Fizemos melhoramentos nos ramais de águas e rede de 
esgotos no Casalinho das Oliveiras e Casais das Giestas.

> Instalação da rede de esgotos em Olho Polido.

> Obras na cobertura da Escola Gaspar Campello.

> Melhoramentos no Jardim de Infância da Cabeça Gorda 
e Escola 4G.

> Obras de restauro do Moinho de Vento e Museu Etnográfico.

> Obras no espaço polivalente de apoio à Junta de Freguesia.

> Conservação dos cemitérios.

Educação 
> Auxílio às famílias no apoio educativo durante o período 

da pandemia.

> Transporte de crianças para os Centros Educativos e as 
atividades de apoio à família.

> Dinamização de programas de colónias de férias e OTL 
durante as férias escolares.

> Realização de atividades regulares de ocupação de tempos 
livres para crianças e seniores na Escola 4G.

> Parcerias para a formação de adultos.

Ação Social 
> Programa de apoio à população durante a pandemia com 

distribuição de medicamentos e compras.

> Realizámos e distribuímos máscaras gratuitas à comunidade.

> Parceria com o Gabinete de Intervenção Comunitária e 
Mercado Social.

Desporto
> Promovemos atividades radicais para crianças, jovens e 

famílias residentes na Freguesia.

> Dinamizámos a Ginástica Sénior em todas as localidades.

> Melhoramentos no Pavilhão Desportivo do União Outeirense.

> Apoio nos melhoramentos no Sport Clube União Campe-
lense.

Rede Viária 
> Melhoramentos e conservação das vias da Freguesia.

> Execução de passeios.

Equipamentos 
> Aquisição de uma carrinha de transporte para apoio às 

escolas e associações da comunidade.

Saúde 
> Reivindicação junto das entidades competentes de assis-

tência médica e cuidados de enfermagem na Freguesia.

> Workshops e campanhas de sensibilização para a promo-
ção de hábitos de vida saudável.

> Realização do transporte de utentes para o Centro de Saú-
de  e vacinação à COVID-19.

Ambiente 
> Distinção bandeira Eco-Freguesia XXI, com o 1º lugar no 

âmbito da educação para a sustentabilidade.

> Iniciativas de sensibilização ambiental e de reciclagem na 
comunidade.

Serviços
> Manutenção do Espaço do Cidadão na Junta de Freguesia 

em Campelos.

> Aposta na comunicação online através do site e redes so-
ciais da Freguesia. 

> Desenvolvimento de plataforma de compras online duran-
te o confinamento.

> Gestão e dinamização do Mercado Municipal de Campelos.

Associativismo
> Colaborámos com todas as associações da Freguesia na 

dinamização de atividades.

> Apoio na conclusão das obras da Escola de Música da Casa 
do Povo de Campelos.

Cultura e Lazer
> Organizámos a Feira Anual de Santiago, Campelart e feiras 

mensais em Campelos.

> Colaborámos na organização das festividades da Freguesia.

> Dinamizámos os desfiles escolares de Carnaval e dias co-
memorativos.
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Vítor Santos
Candidato a Presidente da Junta da União 
de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça    

Caros cidadãos, amigos e conterrâneos,

Nesta candidatura, “A Nossa Terra”, convidamos-vos a que se jun-
tem a nós num exercício de cidadania ativa e participação cívica. 
Pretendemos que todos se possam sentir representados e se ex-
pressar livre e igualmente.

Percebo que os cidadãos, ao reforçarem o seu voto, queiram mais e 
melhor, seja em proximidade, estabilidade, como em convergência. 
Neste sentido, o espírito de missão é uma característica que me 
define como homem e como candidato, a par com o compromisso 
e com a capacidade de trabalho. 

Também a equipa que reuni comunga de valores e características 
que defendo como pessoa e como autarca: a Transparência, a Se-
riedade e a Cooperação.

Juntos e com experiência adquirida, defendemos a rentabilização 
dos recursos, um investimento na Educação e na Saúde Pública, 
lutando pela afirmação da União de Freguesias no que respeita à 
sua autonomia e visibilidade.

Aspiramos igualmente equilibrar a despesa, garantindo a eficiência 
e sustentabilidade financeira, de forma a apoiar iniciativas e ações 
desenvolvidas na União de Freguesias, permitindo, entre outras, a 
redução das assimetrias locais.

Trabalharemos para preservar e lembrar o passado com uma tónica 
no futuro. Por tudo isso, comprometemo-nos a: 

> Reivindicar melhores condições de saúde, assegurando o acesso 
a cuidados básicos de saúde para toda a população; 

> Desenvolver o Ecocentro para promover a sustentabilidade am-
biental do território;

> Dotar a nossa Freguesia com os equipamentos necessários para 
garantir o seu desenvolvimento económico e social.

Por fim, gostaria de salientar que espero contar convosco, estando 
disponível para ouvir as vossas propostas e tratá-las com serieda-
de e isenção. Comprometo-me a dar o meu melhor até ao limite 
das minhas forças.

A todos saúdo e agradeço. 

Viva a Nossa Terra!

Vítor Santos 

 

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. Te-
mos 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. Reconhe-
cemos em todas a participação cívica de homens e mulheres que, com 
grande vontade e determinação, trabalham para a sua comunidade.

As equipas do Partido Socialista que hoje se apresentam como can-
didatas 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 co-
laboração 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

Caros amigos

Uma junta de freguesia é o órgão autárquico mais próximo dos cida-
dãos. Cabe-lhe, então, ter uma força mais presente e uma ação mais 
imediata nas localidades que dela fazem parte. Sabemos o quão de-
terminante isto é para garantir a sua qualidade de vida. 

Por isso, uma lista candidata deve sobretudo assegurar que é com-
posta 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 assegu-
ram 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. So-
mos cidadãos exigentes também connosco próprios e tudo faremos 
para continuar a fazer de Torres Vedras a terra de que tanto nos orgu-
lhamos. A nossa terra!

José Correia

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

Laura Rodrigues
Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras



Olá a todos!

Vítor Santos trabalhou na linha da frente da equipa, que ao longo dos últimos 16 anos, cons-
truiu, dinamizou e apoiou a população das freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça. Vítor 
Santos, com a sua humildade, capacidade, disponibilidade e experiência de trabalho, é a pes-
soa certa para assegurar a continuação do progresso e a defesa dos interesses de todos nós.

Vamos todos votar em Vítor Santos. 

A sua vitória é também a nossa!

Luciana Severiano        
Cabeça Gorda

Lília Medeiros
Outeiro da Cabeça

Sandra Gomes   
Casalinho das Oliveiras

Vítor Gregório       
Campelos

Cidália Machado    
Campelos

Susana Antunes    
Cabeça Gorda

David Duarte   
Campelos

Joel Antunes 
Casais do Rijo

Fernando Monteiro  
Campelos

Luís Henriques   
Cabeça Gorda

Carla Neto
Campelos

José M. Antunes 
Outeiro da Cabeça

Cristina Garrido       
Campelos

Adelino Serieiro   
Outeiro da Cabeça

Mónica Moreira    
Campelos

Arlindo Vitorino
Cabeça Gorda

Nuno Silva 
Casais das Giestas

João Leonardo 
Campelos

João Castro    
Outeiro da Cabeça

Valéria Bostan    
Campelos

André Santos    
Campelos

Carlos Nunes    
Outeiro da Cabeça

Dinis Gomes    
Casalinho das Oliveiras

Filipa Vieira    
Casalinho das Oliveiras

Florentino Augusto    
Campelos

Ismael Rodrigues    
Campelos

Janine Ribeiro    
Campelos

Joaquim Severiano    
Campelos

Joaquim Vieira    
Campelos

Mário Pereira    
Outeiro da Cabeça

Nelson Pereira    
Olho Polido

Rui Luís    
Campelos

Vanda Maia    
Cabeça Gorda

a nossa equipa

Augusta Cabral / Campelos

MANDATÁRIA
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Saúde
> Dar continuidade ao projeto DOMICÍLIOS garantindo o 

acesso a cuidados de saúde primários de proximidade.

> Continuação do desenvolvimento do Projeto «Fisiotera-
pia Paliativa».

Educação
> Construir polidesportivo exterior coberto para melhorar o 

Centro Educativo de Campelos e servir a população. [ 1]

> Transporte escolar e atividades de apoio à família duran-
te todo o ano.

> Atividades regulares para crianças, jovens, adultos e se-
niores na Escola 4G.

> Manutenção e melhoria dos equipamentos escolares, zo-
nas verdes e recreios.

Atividades Económicas
> Parcerias com a CM e associações industriais, para atrair 

a instalação de empresas nas zonas industriais, através de 
Regulamentos Municipais (isenções de taxas).

> Implementar Mercados de Aldeia no Largo da Associação 
em Cabeça-Gorda, Casalinho das Oliveiras e no Largo 1.º 
de Maio em Outeiro da Cabeça, com produtores locais.

> Apoiar e dinamizar o comércio local (com concursos pré-
mios).

> Divulgar medidas de apoio às empresas.

> Organizar as feiras mensais, feiras de artesanato e Feira 
anual de Santiago, em Campelos.

Ambiente
> Promover a sustentabilidade ambiental, através iniciati-

vas de sensibilização e da dinamização do Ecocentro em 
Casais do Rijo e Centro de Compostagem.

> Construção de Ecocentro em Outeiro da Cabeça para in-
centivo  à recolha diferenciada de resíduos sólidos urbanos.

> Limpeza de ruas e valetas e conservação e embelezamen-
to dos espaços verdes da Freguesia.

> Implementação do projeto Compostim na urbanização 
das Malhadinhas.

Ação Social
> Fomentar medidas de apoio social e ampliar as existen-

tes, com a dinamização do projeto «Junta + Solidária», um 
serviço de apoio a famílias, pessoas carenciadas, pessoas 
com deficiência, idosos e comunidade migrante.

> Continuação da parceria com o Gabinete de Intervenção 
Comunitária.

> Dinamização do Mercado Social.

Turismo, Cultura e Lazer
> Apostar na continuidade das festas populares da Fregue-

sia, com a colaboração na organização das festas anuais.

> Potenciar o Turismo da região através da promoção de 
atividades no Moinho de Vento, Museu Etnográfico de 
Campelos e Lagoa do Falcão.

> Desenvolvimento de passeios regulares na Rota do Pão 
e do Barro.

> Requalificação e valorização da “Ponte do Rei” (Casali-
nho das Oliveiras).

Associativismo
> Assumir o compromisso de proximidade e apoio através 

de protocolos com as associações para dinamização de 
atividades culturais, sociais e desportivas.

> Melhoria das acessibilidades ao Centro de Cultura e Ani-
mação de Campelos.

Desporto
> Fomentar a prática desportiva em parceria com as as-

sociações.

> Dinamização do Desporto Sénior nas localidades.

Obras e Equipamentos
> Construção de edifício multiusos no Largo 1º de Maio - 

Outeiro da Cabeça.

> Continuação do restauro do Moinho de Vento e Museu 
Etnográfico de Campelos.

> Conclusão das obras das arrecadações da Junta de Fre-
guesia e das instalações de apoio ao Campo de Futebol.

> Aquisição de equipamentos para a manutenção das obras 
e estruturas.

Serviços
> Melhorar o espaço de atendimento ao público da Junta 

de Freguesia em Outeiro da Cabeça.

> Aquisição de carrinha de transporte para as atividades 
escolares e associativas da Freguesia.

> Criação do portal de ocorrências no espaço público no 
site da Freguesia.

> Modernização dos serviços para aumentar a eficiência da 
Junta de Freguesia.
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veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Partido Socialista


