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2018
Abril

> Inauguração do projeto de valorização do Castro do Zam-
bujal. [2]

> Assinatura do Contrato Local de Segurança.

> Festival Nacional de Robótica.

> Primeira fase de trabalhos na variante de A dos Cunhados. 

Maio

> Inauguração do Polo II do ECOCAMPUS em Casal de Barbas.

> Isenção de Taxas Urbanísticas para obras de alteração nas 
ARU’s.

Junho 

> Torres Vedras é o concelho de Portugal com mais praias 
sem poluição. [3]

Julho

> Programa «+ Futuro – Bolsas de estudo para o Ensino Su-
perior».
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2017
Outubro

> Selo de Qualidade Exemplar da água para consumo hu-
mano atribuído aos SMAS. 

> Projeto «Moinhos – Formar para Inovar»: bolsas para jo-
vens Torrienses estagiarem no espaço europeu.

Novembro 

> Mural de homenagem a Alberto Avelino.

> Torres Vedras e Alenquer «Cidade Europeia do Vinho». [1] 

> Renovação da frota municipal.

> Inauguração das obras de proteção e requalificação cos-
teira da Praia Formosa, pelo Ministro do Planeamento e 
Infraestruturas, Pedro Marques. [4]

Agosto 

> Requalificação das Igrejas de São Pedro, Santiago, Graça 
e Convento da Graça e Santa Maria do Castelo. 

> Obras de implementação do projeto de passadeiras para 
invisuais.

Outubro

> Município de Torres Vedras apoia «Projeto Domicílios», que 
consiste na prestação de cuidados de saúde primários ao 
domicílio.

> Ação promocional de divulgação do património das Linhas 
de Torres Vedras em Inglaterra. 

> 4ª Edição do Bang Awards – Festival Internacional de Ci-
nema de Animação. 

> Torres Vedras está no Top 100 de destinos sustentáveis 
do Mundo.  

> Requalificação biofísica e paisagística dos rios Alcabrichel 
e Sizandro.  

> 4.º Encontro Internacional de Desenho de Rua.

Novembro

> Programa «Abem» oferece medicação gratuita a 41 cida-
dãos do concelho. 

> Criação de bolsas de apoio à criação artística – Projeto 
«Matriz».

> Criação do Conselho Consultivo para o Centro Histórico. 

> Aprovação de benefícios fiscais para jovens que adquiram 
imóveis nas Áreas de Reabilitação Urbana - Programa Re-
vitalizar e Rejuvenescer – PR2.
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2019
Fevereiro 

> Sessão Evocativa dos 40 Anos de elevação à categoria de 
Cidade.

> Aquisição de troço da muralha medieval junto do Chafariz 
dos Canos.

> Torres Vedras integra Rede Cultura 2027.

Março 

> Linhas de Torres Vedras declaradas Monumento Nacional.

> Inauguração de Agência dedicada aos Empresários – Agên-
cia Investir Torres Vedras. [5]

> OesteCIM cria o Programa de Apoio à Redução Tarifária 
nos Transportes Públicos (PART) dos passes rodoviários 
de 12 municípios, entre os quais Torres Vedras

Abril 

> Torres Vedras encontra-se entre os 25 concelhos portu-
gueses mais atrativos para viver, visitar ou investir. O muni-
cípio encontra-se na 22ª posição do «Portugal City Brand 
Ranking».

Maio 

> Início das obras do Centro Educativo da Póvoa de Penafir-
me.

> Aprovação da proposta de Plano de Pormenor da Foz do 
Sizandro e respetiva envolvente.

> 1º Festival de Música Antiga de Torres Vedras (evento des-
centralizado).

Julho 

> Obras de requalificação da Estrada Nacional 9.

> Inauguração das Obras de Proteção e Requalificação Cos-
teira da Praia Azul, pelo Ministro do Planeamento Nelson 
de Souza. [6] 

> Inauguração do Passadiço das Escarpas da Maceira, com 
a presença da Ministra do Mar, Ana Paulo Vitorino.

Agosto 

> 3.ª edição do Festival Novas Invasões.

> Torres Vedras na vanguarda dos «Concelhos Led» do país 
- o sistema de iluminação pública do concelho foi alterado, 
com a substituição das lâmpadas de sódio por lâmpadas 
led.

> Faz e Acontece – Torres Vedras Jovem: iniciativa de aces-
so a formação não formal por meio de uma experiência 
vocacional.

Novembro 

> Inauguração do Centro Educativo de São Pedro da Ca-
deira. [7]

Dezembro 

> Inauguração das obras de requalificação da Unidade de 
Saúde Familiar da Ventosa. [8]

> Início das obras do Centro Educativo do Turcifal.

> Galardão ECOXXI – Torres Vedras no Top 5 dos Destinos 
Sustentáveis.
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2020
Janeiro 

> Entrega da primeira habitação social no âmbito do Projeto 
Encosta.

Fevereiro    

> Assinatura de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal e o Centro Hospitalar do Oeste.

> Assinatura de protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal e a ARS-LVT para desenvolvimento dos projetos 
e lançamento de concursos para a construção de 3 novas 
Unidades De Saúde – Runa, Ramalhal e São Pedro da Ca-
deira.

> Instalação de central fotovoltaica no edifício multisservi-
ços da Câmara Municipal.

Março 

> Adesão ao Pacto Português para os Plásticos.

Abril 

> Criação do Programa Municipal de Apoio Extraordinário 
no âmbito da COVID–19.

> Criação do Programa Escol@ em casa, com disponibiliza-
ção de equipamentos – computadores e internet banda 
larga – para ensino à distância.

> Teatro-Cine com programação online – Emergência Cul-
tural.

> Programa de Apoio ao Arrendamento: atribuição de apoios.

Maio 

> Atribuição de apoio financeiro a organizações de econo-
mia social.

> Atribuição de apoio financeiro a diversas instituições de 
atividade física no âmbito do Programa de Apoio ao Des-
porto.

> Criação de programa de apoio alimentar a munícipes ca-
renciados.

> Criação do Selo Estabelecimento Seguro no âmbito da 
COVID-19.

> Criação do portal «Torres Vedras E-Negócios».

Junho 

> Inauguração da Rede de Ciclovias Urbanas na Cidade de 
Torres Vedras. [9]

> Inauguração do Centro Municipal Florestal de Torres Ve-
dras no Maxial.

> Torres Vedras reconhecido como concelho com mais 
«Praias Poluição Zero». [10]

Julho 

> Lançamento do Portal do Turismo de Torres Vedras.

> Inauguração das instalações do SMART FARM COLAB nas 
instalações do INIAV-E.

> Programa de apoio à construção das sedes das Juntas de 
Freguesia da Ponte do Rol, Silveira e Ventosa.

Agosto 

> Substituição de coberturas com amianto em nove escolas 
do concelho de Torres Vedras.

> Inauguração do Parque Verde Nossa Senhora de Nazaré, 
em São Pedro Da Cadeira.

Setembro 

> Aprovação do projeto de apoio técnico e financeiro para 
a construção do Pavilhão Desportivo da Maceira.

> Reconversão da antiga escola da Alfeiria em residência 
artística.

> Bandeira da ética atribuída ao «Programa de Promoção 
da Ética no Desporto» do município de Torres Vedras.

> Início das obras de requalificação da EB 2.3 da Freiria.

Outubro 

> Criada a Área de Reabilitação Urbana (ARU) do concelho 
de Torres Vedras.

> Plano Estratégico em Cultura de Torres Vedras.

> 5ª Edição do Bang Awards – Festival Internacional de Ci-
nema de Animação. [11] 

Novembro 

> Atribuição de apoio municipal para pagamento de renda 
habitacional a famílias.
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> Torres Vedras é «Autarquia + Familiarmente Responsável» 
pelo 12º ano consecutivo.

> Teatro-Cine reabre após requalificação.

> Abertura do Enoteatro no Teatro-Cine.

> Inauguração da reabilitação da Encosta do Choupal e de 
habitações sociais, no âmbito do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano (PEDU). [12]

> Reforço Bairro do Conhecimento - crescimento do número 
de alunos a frequentar o Núcleo de Formação de Torres 
Vedras do IPLeiria.

Dezembro 

> Assinatura de protocolo com o IPLeiria para abertura de 
Escola de Ensino Superior na área da Saúde em Torres 
Vedras.

> Apoio do município de Torres Vedras à restauração atra-
vés da oferta de entregas ao domicílio, medida integrada 
nos apoios extraordinários de combate à pandemia.

2021
Janeiro 

> Torres Vedras continua «Município Amigo do Desporto».

Fevereiro 

> Criação do Centro de Vacinação COVID-19 no Pavilhão 
Multiusos da Expotorres.

> Criação do Plano Municipal de Apoio Extraordinário no 
âmbito da doença COVID-19.

> Criação do programa de apoio a contratos de arrendamen-
tos não habitacionais e outros contratos de exploração e 
utilização de imóveis.

Março 

> Assinatura de Auto de Transferência de Competências na 
área da Saúde.

> Novo Regulamento para apoios a associações culturais, 
sociais, juventude, entre outras.

> Criação da Estratégia Local de Habitação.

> Lançamento do Portal do Centro Histórico.

> Município de Torres Vedras integra a rede de cidades por-
tuguesas — Capital Europeia da Economia Social 2021.

Abril 

> Torres Vedras premiada com 500 mil euros pela execução 
do PEDU.

> Inauguração do Centro de Artes e Criatividade. [13]

> Inauguração da Requalificação da Praça 25 de Abril. [14]

Julho 

> Inauguração da Casa do Pão nos Caixeiros.

> Inauguração do Centro de Atendimento Social Integrado 
de Torres Vedras.

> Lançamento do passaporte turístico-cultural.

Agosto 

> Inauguração do Passadiço da Praia Azul.

> Inauguração do Museu Joaquim Agostinho. [15]

Setembro 

> 4.ª edição do Festival Novas Invasões. [16]

> Centro de Interpretação do Teatro das Carreiras.
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Caros Torrienses,

É com um grande sentido de responsabilidade que me candidato à Câmara Municipal de Torres Vedras, enca-
beçando uma equipa coesa, competente e determinada em realizar grandes projetos.

Candidato-me com a convicção de que Torres Vedras é um concelho de que nos orgulhamos e que merece 
continuar no caminho de prosperidade e desenvolvimento que conhecemos.

Vivemos numa terra que se tem desenvolvido na Educação, na Ação Social, na Cultura, no Desporto, Mobilida-
de, Ambiente e em tantas áreas fundamentais para a nossa qualidade de vida. Continuamos a criar as Unidades 
de Saúde Familiar, a construir Centros Educativos, a servir as associações e a apostar em medidas concretas 
que fortalecem a inclusão e a sustentabilidade. Conhecemos todo o nosso território e procuramos atuar em 
cada um, respeitando a sua identidade e características únicas. 

Nestes últimos 4 anos temos, por isso, trabalhado em equipa, unindo esforços, partilhando conhecimento ad-
quirido com a experiência e motivando-nos a fazer sempre melhor. Trabalhámos sempre em proximidade com 
os presidentes de junta de freguesia, cumprindo objetivos e traçando novas metas.

De facto, as listas candidatas do Partido Socialista sempre foram exigentes com os seus candidatos, reivindi-
cando deles a sua capacidade de diálogo construtivo, a sua disponibilidade e o seu compromisso sério para 
com as propostas concretas que apresentamos.

Continuamos hoje também com essa matriz.

Conte connosco!

Torres Vedras é a terra de que nos orgulhamos. A nossa terra.

Laura Rodrigues  

Laura Rodrigues Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras    



os nossos Candidatos a Vereadores

Ana Umbelino Francisco Martins Nelson Aniceto

Dulcineia Ramos Rui Lopes Nelson Pereira

Beatriz Mota Ana Carolina Franco

Partido Socialista

www.LauraRodrigues2021.pt



Torres Vedras prossegue o compromisso de tornar o território mais coeso, promotor da 
equidade territorial e da igualdade de oportunidades, nomeadamente no acesso à habita-
ção e aos bens e serviços públicos essenciais, por forma a fomentar uma comunidade inclu-
siva e solidária.
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A NOSSA TERRA É COESA E INCLUSIVA

> Impulsionar a criação de uma rede de creches, nomeada-
mente nas freguesias sem oferta, através do estabelecimen-
to de parcerias com instituições de solidariedade social.

> Implementar a estratégia local de habitação, garantin-
do a todos os cidadãos o acesso a uma habitação digna e 
adequada.

> Aumentar a bolsa municipal de casas com renda apoiada, 
garantindo que famílias de baixos rendimentos acedem a 
habitação condigna.

> Aumentar o apoio ao programa de melhoramentos habi-
tacionais, valorizando o edificado e oferecendo melhores 
condições a idosos e famílias de baixos recursos. 

> Construir soluções de alojamento temporário e permanen-
te para cidadãos migrantes, em parceria com entidades 
públicas e empregadoras.

> Dinamizar a reabilitação nos núcleos urbanos tradicionais 
das principais aldeias e demais conjuntos edificados, promo-
vendo sinergias entre o investimento público e o privado, e 
criando condições para uma maior equidade no acesso ao 
regime de benefícios fiscais e apoios municipais.

> Operacionalizar o programa estratégico de reabilitação 
urbana de Arenes, intervindo nas dimensões social, cultu-
ral, económica e ambiental, no qual a habitação, o espaço 
público, os equipamentos, a estrutura verde e a mobilidade 
emergem como fatores primordiais.

> Garantir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida aos 
espaços públicos e edifícios municipais. 

> Promover o aumento da inserção no mercado de trabalho 
de pessoas com deficiência.

> Alargar o programa «Idosos Saudáveis e Ativos – Patrimó-
nio» a igrejas, capelas e outros locais de interesse histórico 
e patrimonial do nosso concelho, reconhecendo o papel dos 
mais velhos como guardiões do património.

> Apoiar a realização de obras de requalificação e beneficia-
ção de lares e centros de dia da rede solidária. Promover a 
capacitação de utentes e funcionários para a utilização das 
novas tecnologias.

> Promover a criação artística coletiva através de um progra-
ma de residências artísticas, nos vários domínios da cultura 
e das artes, em lares e centros de dia.

> Criar uma incubadora para a inovação social que apoie no-
vas ideias e projetos para resolver problemas ambientais e 
sociais contribuindo para uma transição inclusiva. 

> Introduzir as transformações necessárias para a moderni-
zação e simplificação do acesso aos serviços municipais, 
agilizando procedimentos que otimizem a relação entre a ad-
ministração pública, os munícipes e as empresas, e criando  
equipas dedicadas a freguesias  e associações. 



Torres Vedras continua a distinguir-se pela elevada qualidade ambiental e pela salvaguarda 
da natureza e da biodiversidade. O impacto das alterações climáticas justificará uma aposta 
no aumento da resiliência do território, na promoção da transição energética, no reforço das 
políticas de mobilidade sustentável e na mudança de paradigma na utilização dos recursos 
com o incentivo da economia circular.

A NOSSA TERRA É SUSTENTÁVEL E RESILIENTE

> Implementar o Plano de Ação para a Energia Sustentável 
e o Clima que, alinhado com o Pacto Ecológico Europeu, 
definiu, entre outros, o objetivo da neutralidade carbónica 
em 2050. 

> Cumprir com os compromissos europeus e nacionais já assu-
midos nos domínios da política ambiental e ação climática. 

> Impulsionar o «Torres Vedras Living Lab Green Hydrogen», 
promovendo a introdução gradual do hidrogénio verde e 
as Comunidades de Energia Renovável, enquanto opções 
estruturantes para a transição energética.

> Promover a economia circular, incentivando a produção e 
o consumo local e os circuitos curtos de comercialização. 

> Criar o Conselho Local de Alimentação Sustentável, en-
quanto plataforma de diálogo e partilha de conhecimento 
e boas práticas. 

> Generalizar o Programa de Sustentabilidade na Alimenta-
ção Escolar a todos os refeitórios, com o objetivo de con-
tribuir ativamente para o desperdício zero e para a redução 
da pegada carbónica.

> Dar continuidade à criação de espaços verdes sustentáveis 
e à reabilitação de corredores ecológicos estruturantes, 
nomeadamente os associados a linhas de água.

> Construir o Parque Aventura Net - zero no antigo campo 
de tiro/karting, em Santa Cruz. Um espaço verde com auto-
nomia energética, de carácter muito natural, mas preparado 
para atividades desportivas, culturais, científicas ou de lazer.

> Preservar e valorizar os ecossistemas e os recursos locais, 
através da criação do Centro para a Sustentabilidade do Mar 
e Zonas Costeiras, em Porto Novo; do Centro Interpretativo 
da Reserva Natural Local Foz Azul, na Assenta; e do Centro 
Cívico do Mar, em Santa Cruz.

> Criar condições de apoio à visitação e valorização do patri-
mónio natural e cultural da Paisagem Protegida Local das 
Serras do Socorro e Archeira.

> Implementar soluções de separação e reciclagem de bio-
resíduos na origem, desviando-os da deposição em aterro 
e minimizando os custos da sua eliminação.  

> Criar um ecocentro em cada freguesia, com serviço de com-
postagem e recolha de plásticos agrícolas.

> Fomentar a mobilidade elétrica, com a renovação da frota 
municipal; a expansão da rede de carregamento de viaturas 
elétricas e a redução do tarifário no estacionamento; e po-
tenciar o transporte público com a introdução de incentivos 
à sua utilização. 

> Reforçar a criação de bolsas de estacionamento junto das 
interfaces de transportes coletivos rodo e ferroviárias.  

> Promover a mobilidade suave, através da expansão gradual, 
para todo o concelho, da rede de ciclovias e pedonal e do 
sistema de bicicletas partilhadas «Agostinhas».

> Criar os ecocaminhos de Assenta/Foz do Sizandro e Maxial/
Porto Novo.
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Torres Vedras mantém como prioridade o acesso universal aos cuidados de saúde primários 
e hospitalares de qualidade e a diversificação e o alargamento da oferta de respostas so-
ciais dirigidas à população, e em particular aos seniores. A promoção e a generalização da 
prática de atividade física e desportiva mantêm-se como fundamentais ao envelhecimento 
ativo e saudável da população. A criação de um Campus na área da saúde, no antigo Sana-
tório do Barro, permitirá criar um espaço de referência ao ensino e à investigação.

A NOSSA TERRA É ATIVA E SAUDÁVEL

> Construir as Unidades de Saúde de São Pedro da Cadeira; 
Ramalhal e Runa.

> Continuar a modernizar os equipamentos afetos à presta-
ção de cuidados de saúde à população.

> Reforçar e alargar o projeto «Domicílios», que consiste na 
prestação de cuidados de saúde no domicílio dos munícipes 
que têm dificuldades em deslocarem-se ao centro de saúde. 

> Dar continuidade aos trabalhos de desenvolvimento, no 
antigo Sanatório do Barro, do «Health Park for Multidisci-
plinar Care»: um centro de referência dedicado à prestação 
de cuidados assistenciais, à formação de profissionais da 
saúde, ao ensino e à investigação em Medicina e em outras 
Ciências Biomédicas, em parceria com a Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa.

> Prosseguir com a cooperação estabelecida com o Centro 
Hospitalar do Oeste na implementação de soluções dura-
doras de correção, melhoria e diferenciação da presta-
ção de serviços de saúde no Hospital de Torres Vedras, 
de acordo com o protocolo firmado com esta instituição.

> Continuar a exigir a criação do novo Hospital do Oeste, 
cuja localização deverá servir os interesses dos Torrienses.

> Promover o bem-estar e a saúde mental da comunidade 
através da criação de uma equipa multidisciplinar de apoio 

psicossocial a crianças e jovens em idade escolar e famílias, re-
forçando o papel dos gabinetes de apoio ao aluno e à família.

> Incorporar, no Centro de Apoio Social Integrado, um servi-
ço de terapia familiar e uma equipa de intervenção social 
de proximidade.

> Contribuir para o bem-estar dos cuidadores informais, atra-
vés de um programa que lhes permite mensalmente dispor 
de um fim de semana livre. A prestação de cuidados será 
garantida por equipas de profissionais da rede de organiza-
ções da economia social local por via de uma parceria com 
o Município.

> Projetar a construção do Pavilhão Desportivo Municipal, 
que possibilite acolher eventos desportivos de dimensão 
internacional nas mais diversas modalidades. 

> Continuar a promover o desporto informal e o desporto 
adaptado.

> Requalificar o Polidesportivo e o Skatepark do Parque Ver-
de da Várzea.

> Qualificar a Pista Municipal de Atletismo Carlos Lopes, do-
tando-a de bancadas e espaços de apoio.

> Construir, de forma faseada, o Complexo Desportivo Muni-
cipal Manuel Marques.



Torres Vedras prossegue o desígnio de oferecer todos os níveis de ensino público por forma 
a atrair e fixar jovens qualificados, e continuará a investir na valorização do conhecimento, 
promovendo a melhoria da oferta e das condições de ensino e aprendizagem, ao longo de 
todo o ciclo de vida.

A NOSSA TERRA É CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO

> Continuar a qualificar e a modernizar o parque escolar 
com a construção das Escolas Básicas de Ramalhal, Sil-
veira, Sarge e A dos Cunhados; e a requalificação das Es-
colas Básicas da Maceira e da Cidade, melhorando assim 
as condições de ensino e aprendizagem e a otimizando a 
rede de equipamentos escolares existentes.

> Construir o Campus Escolar do Maxial, projeto piloto de 
referência, integrando a EB 2.3, EB 1º ciclo e Jardim de 
infância.

> Continuar a cooperar com o Instituto Politécnico de Leiria 
na instalação da Escola Superior de Saúde, criando mais 
um polo de ensino superior público no concelho.

> Prosseguir no nosso Centro Histórico com o conceito ino-
vador de «Bairro Académico», com a criação de residên-
cias universitárias e de um espaço devidamente equipado 
para o estudo e trabalho coletivo de estudantes. 

> Criar um Lab Maker potenciador de novas oportunidades 
de conhecimento, de aquisição de competências e requa-
lificação de ativos, assentes num ecossistema criativo e 
empreendedor.

> Prosseguir com a transição digital nas escolas, ancorada na 
rede estabelecida para o efeito entre o Município, os Agru-
pamentos de Escolas e as Escolas não agrupadas.

> Fomentar a relação entre a comunidade educativa e o 
tecido económico para o desenvolvimento de programas 
académicos adaptados às necessidades locais e de mode-
los alternativos de ensino.

> Promover a formação inicial e ao longo da vida dos aju-
dantes de ação direta que trabalham nos lares e centros de 
dia, contribuindo para a criação de uma bolsa de cuidado-
res qualificados a que instituições e particulares poderão 
recorrer.

> Implementar o orçamento participativo jovem, estimulan-
do o envolvimento e a participação dos mais novos na co-
munidade e apoiando a concretização das suas ideias em 
benefício de toda a comunidade.

> Dar continuidade ao desenvolvimento de projetos potencia-
dores da qualificação do pessoal docente e não docente.
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Torres Vedras tem na valorização dos seus recursos endógenos o principal impulso gerador 
do crescimento e desenvolvimento do seu território que, apoiada na capacidade de inova-
ção e empreendedorismo, potencia a criação de novos produtos e a atração de investimento 
e capital humano qualificado.

A NOSSA TERRA É COMPETITIVA E INOVADORA

> Reforçar o papel das infraestruturas viárias no reforço 
da competitividade económica e territorial do concelho, 
com destaque para a construção da ligação da A8 à área 
empresarial das Palhagueiras. 

> Prosseguir com os estudos para o aproveitamento hidroa-
grícola dos rios Sizandro e Alcabrichel, contribuindo, não 
só para o aumento da competitividade das empresas do 
setor agroalimentar, como também para o combate às 
alterações climáticas e a utilização mais eficiente dos 
recursos. 

> Continuar a fomentar a investigação associada aos secto-
res económicos territoriais estratégicos como a economia 
do mar, a viticultura, a horticultura e a fruticultura, promo-
vendo o desenvolvimento científico aplicado junto das 
nossas empresas. 

> Reforçar o apoio à economia do território, através do de-
senvolvimento de programas de mentoria dedicados às 
empresas no âmbito da atividade da Agência Investir 
Torres Vedras.

> Ativar a marca Torres Vedras, designadamente, através da 
reabilitação e afirmação de recursos territoriais; da valori-
zação das atividades produtivas e da comercialização dos 
produtos de origem local. 

> Criar um evento anual de referência para promoção da fi-
leira hortofrutícola. 

> Aumentar a atratividade e acessibilidade das estruturas de 
acolhimento turístico existentes.

> Criar a Agenda do Empreendedor Turístico e o Fórum Anual 
do Turismo.

> Dar continuidade às intervenções de reabilitação de ruas, 
largos e praças enquanto elementos regeneradores do es-
paço físico e catalisadores do investimento privado. 

> Promover o empreendedorismo e a inovação social através 
da realização de atividades, tais como, bootcamps anuais, 
escola de verão internacional bienal e programas educativos.

> Apoiar projetos de inovação social, através da atribuição 
de bolsas.



Torres Vedras assume o património e a cultura como pilares da sua identidade local e cata-
lisadores da criatividade, diferenciação e da coesão social.

A NOSSA TERRA É CRIATIVA E ÚNICA

> Continuar a valorizar, reabilitar e restaurar os ativos cul-
turais, construídos e paisagísticos, como elementos cen-
trais da nossa identidade. 

> Prosseguir com o projeto de valorização do Castro do 
Zambujal, criando um Centro de Interpretação e um Cen-
tro de Investigação do Calcolítico.

> Transformar o Museu Leonel Trindade num museu do fu-
turo: concretizar o projeto de requalificação arquitetónica 
e de reprogramação museológica.

> Valorizar o núcleo de São Vicente – Olheiros, integrado 
na Rota Histórica das Linhas de Torres.

> Desenvolver um projeto de valorização do Castelo: (Re)
descobrir o Castelo de Torres Vedras.

> Criar um núcleo evocativo do desembarque das tropas 
de Wellington na Praia de Porto Novo.

> Criar uma Rota Turístico-Cultural que una as Azenhas de 
Santa Cruz e de A dos Cunhados.

> Revitalizar antigas escolas primárias desativadas, trans-
formando-as em pólos comunitários dinamizadores de 
projetos artísticos e com fins turístico-culturais.

> Promover a itinerância cultural em curso no domínio da 
música e alargar a outras áreas artísticas, dinamizando os 
marcos territoriais de pequena escala como igrejas, adegas, 
coretos, azenhas, em conjugação com as ações de conser-
vação, restauro e reabilitação deste património.

> Criar um museu e biblioteca móvel, promovendo o acesso 
à cultura a toda a população.

> Atribuir bolsas a artistas e organizações culturais e criativas, 
radicadas em torres Vedras, no quadro do Programa Artista 
Residente nas escolas.

> Criar o «Voucher Cultura» para que as crianças e jovens até 
aos 18 anos possam ter acesso a atividades artísticas, cul-
turais e criativas, em territórios do interior, propostas por 
associações locais.

> Criar um ecossistema das artes e da criatividade a gravitar 
em torno do CAC, com a abertura de espaços para residências 
artísticas e a conclusão do polo social, permitindo a fixação de 
associações culturais e de organizações da economia social.

> Iniciar a transformação do Instituto da Vinha e do Vinho no 
Centro de Inovação em Gastronomia e Vinhos.
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José Manuel Correia Candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

Caros amigos

A lista candidata à Assembleia Municipal pelo Partido So-
cialista é composta por homens e mulheres que conhece, 
interessados e participativos na sua comunidade. São pes-
soas que sempre se apresentaram ao trabalho e nunca lhe 
viraram as costas, mesmo, e sobretudo, em tempos difíceis. 

Sabemos o quão importante é Cuidar o Legado de grandes 
nomes da história de Torres Vedras e que fizeram do nosso 
Concelho a referência que é hoje na Educação, nas políticas 
ambientais, na oferta cultural e na rede de cuidados de saú-
de que criámos. Cuidar o legado é assegurarmo-nos de que 
há um plano para o desenvolvimento e que são respeitados 
os compromissos assumidos, através da sua continuidade.

Mas é importante também Construir o Futuro. Fazemo-lo 
com novas metas e propostas, não fosse o Partido Socialista 
feito de pessoas empenhadas em projetar a prosperidade. 

À Assembleia Municipal caberá acompanhar de perto a 
ação do poder executivo, solicitar esclarecimentos neces-
sários e zelar pelo bem-estar da população. É isso que fa-
remos, como aliados dos cidadãos e parceiros de todos os 
autarcas que procurem o melhor para a sua terra e para os 
nossos conterrâneos. 

Contem connosco! 

Dia 26 de setembro, vote PS! 

José Correia

os nossos candidatos à Assembleia Municipal



Jacinto Leandro Mandatário

Caros amigos,

A história do nosso concelho tem o cunho dos autarcas do 
Partido Socialista expresso numa obra coletiva de transfor-
mação e desenvolvimento de que muito nos orgulhamos. É 
uma história repleta de conquistas, mas também de muito 
esforço e trabalho, necessário a qualquer vitória. 

Este grupo de mais de 300 homens e mulheres da nossa 
terra, que aqui hoje se apresentam nas listas do PS à au-
tarquia, está preparado para isso. Sabem que fazer parte 
desta grande equipa é assumirem um compromisso sério 
de disponibilidade e empenho ao serviço de Torres Vedras 
e de todos os cidadãos. 

No dia 26 de setembro, contamos consigo para garantir a 
prosperidade da nossa terra. 

É o seu voto de confiança que nos vai exigir trabalho e nos 
vai responsabilizar pelo nosso dever de honrar o nosso 
compromisso. 

No dia 26 de setembro, Vote PS, pela nossa terra!

Jacinto Leandro

Nuno Cosme
A dos Cunhados  
e Maceira    

Vítor Santos
Campelos e Outeiro 
da Cabeça    

Nuno Pinto
Carvoeira e Carmões

João Tomaz
Dois Portos e Runa

Pedro Bernardes
Freiria

Celso Carvalho
Maxial e Monte 
Redondo

Hélio Gomes
Ponte do Rol

António 
Espírito Santo
Ramalhal

António Alves
São Pedro  
da Cadeira

Luís Pedro 
Silva
Silveira

João Carlos 
Caldeira
Turcifal

Luís Batista
Ventosa

Tiago Pombal Mandatário da Juventude

Caros amigos,

Acredito que o amanhã se faz agora, num projeto que envolve os jovens 
desde o primeiro momento, que nos dá voz, espaço e oportunidade. Um 
projeto encabeçado por uma mulher, defensora das liberdades, o que é 
da maior importância para as gerações mais novas. Apoio a Laura por-
que confio na sua experiência, que é essencial na construção de um fu-
turo melhor.

Tiago Pombal

os nossos candidatos a Presidentes de Junta de Freguesia

David Lopes
Sta. Maria, S. Pedro  
e Matacães



O trabalho da Laura tem sido excelente 
e por isso acredito na sua vitória! Força 
Laura Rodrigues!

Leonor Miranda
Contabilista Certificada  

os nossos apoiantes

Competência, responsabilidade e compromisso são carac-
terísticas fundamentais para quem se propõe assumir a ges-
tão do nosso município. Por isso e por muito mais, eu apoio 
a Laura Rodrigues!

Partido Socialista

Conhecendo a Laura Rodrigues desde 
os meus tempos de escola, onde fui seu 
aluno, sem dúvida que tem a competên-
cia, postura e resiliência para colocar o 
nosso concelho como uma referência 
na tecnologia e inovação, alicerçada no 
reforço da oferta educativa e desenvol-
vimento sustentável.

João Francisco
Comandante da TAP

A Laura tem a experiência, o conheci-
mento e a determinação para exercer 
uma presidência de sucesso.

Força LAURA

Vítor Santos
Empresário Agrícola

Competência, responsabilidade e com-
promisso são características fundamen-
tais para quem se propõe assumir a ges-
tão do nosso município. Por isso e por 
muito mais, eu apoio a Laura Rodrigues!

Bruno Vitorino
Diretor Desportivo do Torreense 

Amo esta terra. Por querer o melhor para 
ela, dou o meu apoio à candidatura da 
Laura Rodrigues. Conhece este conce-
lho, as suas gentes, as suas instituições, 
as empresas. Sempre tive na Laura uma 
pessoa positiva, focada e com um gran-
de respeito pela vivência de cada um.

Leonor Malhado
Advogada

É certo que há vários candidatos a Presi-
dente de Câmara de Torres Vedras, mas 
no meu entendimento, a Laura Rodrigues 
é a mulher certa, no momento certo, no 
município que escolhemos para viver e, 
por isso, o meu apoio passa por votar na 
Laura no dia 26 de setembro.

António Mexia
Professor Universitário

Vejo na Laura Rodrigues um exemplo de 
dinamismo, capacidade de trabalho, or-
ganização e resiliência que, associados 
ao seu grande conhecimento territorial, 
fazem da Laura uma candidata ímpar. 
Com a magnífica equipa que a acompa-
nha, também esta com provas dadas, irá 
lutar pelos maiores e melhores interesses 
do município. 

Catarina Silva
DMS-PS

Conheço a Engª Laura Rodrigues, a sua 
determinação, a sua capacidade de li-
derança e a sua experiência; bem como 
vários candidatos da sua lista e o seu es-
pírito jovem e dinamizador. É com muito 
gosto que apoio a candidatura da Engª 
Laura Rodrigues!

Samuel Pereira
Empresário 

Estou certo de que a Engª Laura Rodri-
gues, com o seu entusiasmo, dinamismo, 
capacidade e competência irá continuar 
a ser uma líder excecional. A vitória do 
PS é a vitória de Torres Vedras!

José Augusto Carvalho
ex-Presidente da Câmara

A Laura é uma mulher que se habituou 
a fazer pontes, a ouvir as pessoas, cons-
truir diálogos. Isso é essencial para quem 
quer presidir a uma câmara municipal. 
Eu acredito na Laura. Eu acredito muito 
na equipa da Laura Rodrigues.

Carlos Miguel
ex-Presidente da Câmara

É com muita esperança e muita confian-
ça que apoio a Laura para construir o 
futuro da nossa terra!

Miguel Gameiro
Músico


