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Área Social 
> Parceira e articulação com Associação de Socorros da 

Carvoeira.

> Criação do Gabinete piloto de Apoio à Reabilitação Ur-
bana promovendo a dinamização da recuperação para o 
arrendamento a jovens.

> Serviço de Psicologia nas Escolas.

> Apoio ao Clube e Desporto Sénior e parceria com Cartão 
Sénior.

> Parceria com Programa Municipal de Apoio Extraordinário.

> Promoção de várias medidas preventivas à COVID-19 e 
apoio às famílias sinalizadas.

> Dinamização e oferta da “Caixa Cegonha”.

> Apoio às candidaturas e obras do Programa de Recupe-
ração de Habitações Degradadas.

> Participação na Comissão Social Interfreguesia do Interior.

> Realização da Festa de Natal, Passeio Sénior e Festa Sénior.

Educação 
> Transporte gratuito para crianças alunas das escolas da 

Freguesia. 

> Dinamização e entrega dos prémios «Melhor Aluno da 
Freguesia».

> Realização e dinamização do tempo de férias.

> Entrega de prendas de Natal a todas as crianças das es-
colas da Freguesia.

Proximidade à População 
> Reuniões de Executivo descentralizadas.

> Abertura do Posto de Correios em Carmões.

> Promoção e dinamização do «Presépio da Nossa Aldeia».

> Dinamização do Orçamento Participativo.

Cultura e Juventude 
> Reabilitação da antiga escola em Centro Interpretativo do 

Teatro das Carreiras. [ 1]

> Apoio financeiro e logístico a todas as festas anuais das 
aldeias.

> Participação na Festa da Cidade – «tasquinhas».

> Realização do Spring Fest – festa da juventude.

> Apoio e parceria no Festival das Vindimas.

> Dinamização da comemoração do 25 de Abril durante a 
pandemia.

> Apoio à realização de vários eventos culturais.

> Participação, receção e apoio à AGIAC.

> Pintura do mural nas Carreiras.

Desporto 
> Colocação de equipamentos de manutenção. 

> Apoio ao Grande Prémio Joaquim Agostinho.

> Construção da Pista de Motocross e promoção do despor-
to motorizado. [2]

> Promoção de desporto ao ar livre.

Ambiente 
> Distinção como Ecofreguesia XXI, atribuição de prémios 

EcoFamília XXI e participação na EcoEscola. 

> Apoio na limpeza e retirada de «ferro velho» na Zibreira.

> Ações de reflorestação – plantação de cerca de 3500 ár-
vores no EcoParque.

> Candidaturas para a reflorestação do EcoParque.

> Construção de bases para ecopontos e caixotes do lixo.

> Limpeza de linhas de água.

> Construção de ligação de esgoto e ligação de ramais à 
rede existente.
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Serviços e Inovação 
> Criação do site oficial e dinamização de Facebook e Ins-

tagram da JF.

> Vídeo promocional da Freguesia.

> Aquisição de carrinha de caixa aberta.

> Projeto de desenvolvimento do EcoParque da Serra de S. 
Julião. 

> Regulamento para benefício dos jovens na aquisição de 
lotes na Freguesia.

> Projeto de requalificação da sede da Junta de Freguesia.

> Requalificação da antiga escola de Alfeiria, em RAMA. [5] 

> Construção de baloiços.

> Projeto de loteamento da Aldeia N. Sra. Glória.

> Projeto de recuperação da «Casa do Espírito Santo» para 
sede da Rota de Enoturismo EN9.

Obras 
> Colaboração na requalificação da EN9: construção de 

passeios, colocação de vedações e alargamento do en-
troncamento.

> Reabilitação nas escolas e parques infantis.

> Construção de muro e requalificação de jardim junto à 
Igreja da Carvoeira.

> Alargamento e construção de muro em Sobrigal.

> Rebaixamento de piso, construção de esgotos fluviais e 
domésticos nas Carreiras.

> Recuperação de calçada, construção de passadiço e de 
passagem hidráulica nas Carreiras e Filha Boa.

> Alargamento, pavimentação da faixa de rodagem e ainda 
construção de muralha e colocação de gradeamento de 
proteção nas Carreiras.

> Pintura e recuperação de rede do ringue em Carreiras.

> Pintura de lavadouros, fontes e fontanários. 

> Construção de grelhas hidráulicas e correções de piso.

> Alargamento e construção de arruamento do Caminho 
dos Curiosos.

> Pintura da Igreja da Corujeira.

> Construção de 40km de novos caminhos vicinais e recu-
peração de 25km de outros. [3]   

> Reabilitação de espaços verdes. 

> Colocação de bomba filtro no lago da Almagra e recupe-
ração de outras.

> Colocação de água nos lavadouros da Zibreira.

> Repavimentação 5 km em: Zibreira, Carreiras, Curvel, Fi-
lha Boa, Carvoeira, Aldeia N. Sra. Glória, Alfeiria, Sobrigal 
e Carmões. [4] 

> Demolição de casas e requalificação dos espaços em Bra-
çal e Alfeiria.

> Parque de estacionamento em Carmões.

> Muro e alargamento de faixa de rodagem no Curvel.

> Reabilitação de espaço de lazer no Curvel.

> Aquisição e demolição de casa na Zibreira.

Mobilidade 
> Novas paragens de autocarros e recuperação de outras.

> Colocação de sinais e alteração de trânsito.
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Nuno Pinto
Candidato a Presidente da Junta da União   
de Freguesias de Carvoeira e Carmões    

Caros amigos,

Após 4 anos intensos à frente dos destinos da nossa UF Carvoeira 
e Carmões, temos a consciência de que cumprimos os objetivos a 
que nos propusemos. Privilegiámos o trabalho em equipa, no qual 
colocámos as pessoas como prioridade das nossas decisões.

Foram 4 anos em que apostámos na valorização da nossa Fregue-
sia, requalificando vários espaços públicos e o nosso património. 
Apoiámos e colaborámos na realidade da reabilitação da EN9. 

Concretizámos o nosso trabalho de uma forma sustentável e ami-
ga do ambiente.

No capítulo social, atravessados por uma pandemia totalmente ines-
perada, estivemos sempre ao lado da comunidade, nomeadamente 
os mais vulneráveis, ativando e articulando com todos os serviços 
sociais de proximidade. 

Numa dinâmica de abertura ao diálogo com os jovens, reforçamos 
a sua participação, envolvendo-os e promovendo o seu papel cívico 
na sociedade e comunidade. Projetámos a imagem da Freguesia.

A nível associativo, estivemos sempre atentos às necessidades das 
associações locais, criando um apoio às festas realizadas, mostran-
do-nos sempre disponíveis para colaborar.

O apoio na área da educação foi uma constante, apoiando e dina-
mizando todas as iniciativas das escolas e jardins-de-infância, ten-
do mantido em funcionamento os serviços essenciais às escolas e 
famílias. 

Contudo, não deixamos de projetar o futuro, ambicionando novos 
projetos para vários espaços que conhecemos: EcoParque da Serra 
de São Julião; a Casa Espírito Santo; a Sede da Junta de Fregue-
sia; os loteamentos na Aldeia N. Sra. Glória. Vamos produzir o Pla-
no Estratégico de Desenvolvimento e Recuperação da Freguesia.

Conscientes de que muito foi feito, mas com um longo caminho a 
percorrer, propomo-nos para mais 4 anos de exercício autárquico, 
sempre com a mesma atitude, determinação e criatividade, respei-
tando os princípios e valores que nos orientam a fazer mais e melhor. 

Projetar e planear o futuro em equipa é uma premissa fundamental 
para executar de forma organizada e coerente o futuro da Fregue-
sia. Podem contar connosco, nós precisamos de contar convosco 
para uma Freguesia viva, ativa e aberta para todos.  

Contamos consigo! 

Um abraço! 

Nuno Pinto

 

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 Torrien-
ses, 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 von-
tade e determinação, trabalham para a sua comunidade.

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 tam-
bém para fazer a nossa terra crescer com novas propostas, realistas e ambicio-
sas. 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 mui-
to vamos honrar.

Um abraço!

Laura Rodrigues

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 As-
sembleia 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 determi-
nação 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

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

Laura Rodrigues
Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras



Miguel Silva 
A-da-Rainha

Rosário Pinto
Carreiras

Rui Patrício       
Curvel

Liliana Patrício     
Serra de S. Julião

Orlando Martins
Casais dos Tojais

Emília Lourenço  
Zibreira

Tomás Pereira
Curvel

Joana Filipe
Carrasqueira

Inês de Carvalho       
Carvoeira

Rafael Rodrigues     
Carrasqueira

António Nobre    
Corujeira

Inês Antunes   
Curvel

Rita Firmino         
Braçal

Bernardo Teixeira  
Carvoeira

Ruben Sousa    
Alfeiria

Cátia Nobre 
Corujeira

Nuno Granja     
Casais dos Tojais

Rita Baltazar 
Carreiras

Mafalda Cruz     
Carreiras

Carla Gomes 
Carmões

Patrícia Lopes    
Carreiras

Eduardo Marques 
Nossa Senhora Glória

João Carvalho     
Carrasqueira

www.LauraRodrigues2021.pt

a nossa equipa

Nuno Pinto Candidato a Presidente da Junta da União  de Freguesias de 
Carvoeira e Carmões    
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Saúde e Ação Social 
> Rede Cuidadores Informais (noturnos) em parceria com 

a ASFC.

> Continuidade dos Passeios Seniores, Desporto e Clube 
Sénior.

> Apoio e articulação com Centros de Saúde de Carvoeira e 
de Carmões, reforçando junto das entidades competentes 
as necessidades da população. 

> Planear e desenvolver o «transporte a pedido», em par-
ceria com as freguesias de Dois Portos e Runa e de Sta. 
Maria, S. Pedro e Matacães. 

Mobilidade Inclusiva 
> Projeto de requalificação da sede da Junta de Freguesia.

> Recuperação de espaços públicos – passeios, calçadas. 

Turismo 
> Promover a sinalética de locais turísticos do património 

cultural.

> Dinamizar a Rota dos Baloiços, das Nascentes e do Eno-
turismo. 

Ambiente  
> Criação da Zona Verde Carmões, junto ao cemitério. [ 1]

> Manter e dinamizar a Ecofreguesia XXI.

> Tornar os espaços verdes autossustentáveis.

> Reforçar o número de ecopontos e caixotes do lixo.

> Criação de Ecocentro, para depósito de resíduos reuti-
lizáveis.

> Entrega de árvores e sementes no âmbito da sustentabi-
lidade ambiental.

> Continuação da reflorestação do EcoParque da Serra de 
S. Julião.

> Limpeza de linhas de água.

Desporto  
> Promoção do desporto ao ar livre. 

> Colocação de equipamentos de manutenção desportiva 
em diversos locais da Freguesia.

> Promoção do desporto motorizado e BTT.

> Apoio ao Troféu Joaquim Agostinho.

> Apoio a todas as iniciativas desportivas no âmbito asso-
ciativo. 

Saúde e bem-estar animal   
> Criação do Parque Canino no Ecoparque.

> Articular e colaborar com APA de Torres Vedras. 

> Apoiar campanhas de sensibilização para bem-estar ani-
mal e iniciativas de comunicação de animais perdidos e/
ou abandonados.

> Isenção de pagamento de licença de animais adotados em 
associações de proteção animal.

Obras   
> Requalificação da rede viária.

> Requalificação e valorização do espaço público.

> Construção de passeios.

> Continuação da construção da variante à Aldeia N. Sra. 
Glória.

> Requalificação dos caminhos vicinais.
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Educação 
> Apoio e colaboração nas atividades do Centro Educativo, 

EB e JI Carmões.

> Serviço de Psicologia nas Escolas.

> Transporte gratuito para as crianças das escolas e JI.

> Dinamização do Tempo de Férias.

EcoParque Serra S. Julião 
> Continuação do projeto integrado do EcoParque da Serra 

de S. Julião: parque aventura e parque aventura infantil, 
parque de merendas, skate parque, pista de pump track, 
pista de BTT, parque canino, zona de restauração, zona 
para festas, casas de turismo rural, entre outros.

> Continuação do desenvolvimento e promoção da Pista 
de Motocross. 

Urbanismo e Equipamentos  
> Divulgação de programas de reabilitação urbana, que po-

tenciem a atração e fixação de novos residentes.

> Promoção da regularização dos equipamentos da Piscina 
e Pavilhão da Carvoeira.

> Continuação do projeto de loteamento em Aldeia N. Sra. 
Glória.

> Recuperar e Requalificar a casa do «Espírito Santo» para 
futura sede da Rota do Enoturismo EN9.  

Cultura e Associativismo   
> Apoio às associações locais e às festas tradicionais.

> Criação e desenvolvimento de uma biblioteca com progra-
ma de divulgação literária.

> Colaboração em ADR Carreiras para dinamização do Cen-
tro Interpretativo do Teatro das Carreiras.

> Criação de murais que retratem a nossa identidade em vá-
rios locais da Freguesia.

> Realização do Spring Fest.

> Comemoração do 25 de Abril.
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Partido Socialista

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt



os nossos apoiantes

Carlos Faria

António Bonifácio António Macieira António Monteiro António Santos Bernardo Veríssimo Bruna LucasBruno Jacinto Cacilda Caseirito

Cidália Correia Cristina Silva Daniel Pereira David Prior Eduarda Santos Fábio Talento Filipe Prior Hélio Camarão

Afonso MataCarlos Alberto Pinto Carlos Bartolomeu Carlos Pinto Carlos Silva Céu NobreJoão Baltazar

Adriano CarlosHugo Robalo Isabel Pereira João Neves Joaquim Faria Joaquim Patrício Margarida Silva Maria João Santos

Alexandra CardosoAltino Cunha Ana VicenteAndré Arrais André RodriguesCarlos FariaCatarina Talento Sandrine da Silva

Neuza Granja Cláudia GomesSérgio Gomes Sílvia Caseirito Susana Jerónimo Teresa Jerónimo Tiago Nascimento Vânia Gonçalves

Ana Teresa SilvaMeirielle Rodrigues Nuno Pinto Paula Matos Paula Pinto Ricardo Alfama Rute CavalheiroCristina Coimbra

Partido Socialista


