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Mandato 2017/2021  |  Prestar contas

Obras 
> Ampliação do Cemitério de Runa. [ 1]

> Recuperação dos lavadouros do Penedo.

> Requalificação de pequenos espaços em calçada.

> Apoiámos a recuperação/limpeza do ginásio do Grupo 
Desportivo de Runa, para a criação do Centro de Vacina-
ção COVID-19.

Saúde 
> Fizemos o transporte da população para o Centro de Va-

cinação COVID-19.

> Distribuição máscaras solidárias.

> Desinfeção do espaço público das aldeias para proteção 
COVID-19.

Património 
> Colaborámos na pintura das igrejas da Caixaria e Santuário 

Nossa Senhora dos Milagres.  (foto)

> Realizámos a pintura dos cemitérios.

Educação 
> Demos apoio aos centros educativos.

> Dinamização do ATL de tempo de férias.

> Transporte gratuito dos alunos do Jardim de Infância/1ºciclo.

> Celebração de protocolos para integração de jovens na 
comunidade.

Ação Social 
> Apoiámos a recuperação de habitações degradadas.

> Demos acompanhamento e apoio às famílias desfavore-
cidas, em parceria com a Associação de Socorros de Dois 
Portos.

> Demos apoio à atividade sénior.

> Cooperação com a Direção Geral de Reinserção Social, na 
execução de trabalho a favor da comunidade.

> Criámos a Loja Solidária.

Serviços 
> Preenchimento gratuito do IRS à população.

> Marcação de consultas online à população.

> Ajuda na obtenção de certificado COVID-19.

> Apoio ao preenchimento de documentos e processos para:

> Renovação das cartas de condução;

> Renovação do cartão de cidadão;

> Alterações de morada;

> Pedido de chave móvel digital.

Rede Viária 
> Fizemos asfalto em:

> Estrada Municipal 1051, de Dois Portos até à Maceira;

> Estrada Municipal 535, de Buligueira até à A-dos-Milheiros;

> Acesso ao Santuário Nossa Senhora dos Milagres;

> Runa; 

> Furadouro. 

> Fizemos a manutenção de caminhos vicinais.

> Fizemos a requalificação do PR1 – Percurso Pedestre Rota 
do Vinho e da Vinha.

> Colocação de sinalética/ espelhos parabólicos.

Ambiente e Espaços Verdes 
> Celebrámos Protocolo com a EPAFBL de Runa, para a ma-

nutenção do Parque Verde de Runa.

> Realizámos manutenção de espaços verdes existentes.

> Realizámos limpeza das aldeias.

> Criação de um espaço para recolha de «monstros» e reco-
lha dos mesmos em toda a Freguesia.

> Limpeza dos plásticos alusivos às festas no âmbito do vo-
luntariado.

> Limpeza dos cemitérios.

Associativismo e Cultura 
> Demos apoio a todas as associações da Freguesia no trans-

porte e logística inerente à sua atividade.

> Recriação da Feira S. Pedro - Feira Medieval Casal S. Pedro. 

> Apoiámos a realização dos eventos Miss Vindimas.

> Fizemos a tradicional Feira de S. Miguel em Runa.

> Apoiámos os festejos anuais das diversas localidades da 
Freguesia.

 
Equipamentos e Infraestruturas 
> Adquirimos viaturas

> 2 Viaturas de transporte de crianças; [2]

> Triturador agrícola.

> Adquirimos terrenos

>  Terreno urbano em Casal S. Pedro;

> Terreno rústico em Casal S. Pedro;

>  Terreno misto na Azenha da Granja – Runa.
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João Tomaz
Candidato a Presidente da Junta da União   
de Freguesias de Dois Portos e Runa    

Estimados fregueses,

Foi com enorme sentido de responsabilidade que aceitei o 
convite para ser novamente candidato à União de Fregue-
sias de Dois Portos e Runa.

O último mandato foi difícil: pautado por desafios inespe-
rados e pela luta constante contra um inimigo desconheci-
do e perigoso que limitou muito a nossa vida e nos obrigou 
a reformular o nosso caminho e objetivos, a nível pessoal 
e contexto familiar, mas também a nível de novos projetos 
para a Freguesia.

Com todos os cuidados e com a esperança de que os próxi-
mos tempos se tornem mais prósperos, candidato-me com 
o objetivo de, não só concluir obras em curso, como realizar 
obras em projeto, tais como a Unidade de Saúde Familiar 
de Runa, a criação de uma creche para crianças dos 3 me-
ses aos 3 anos, a requalificação da envolvente à Igreja Ma-
triz de Dois Portos, requalificação do largo do Furadouro, a 
recuperação da Azenha em Runa, a criação do Museu dos 
Achados da Vila Romana do Penedo, entre tantas outras 
obras que venham valorizar ainda mais a nossa Freguesia.

Cada vez mais o nosso papel é estar ao serviço da população, 
não só como prestador de serviços, mas com uma interven-
ção mais presente no âmbito social. Por isso, é nosso intuito 
criar um Gabinete de Apoio ao Cidadão para aproximar as 
20 aldeias que compõem a União de Freguesias, valorizar 
as nossas gentes e costumes e chamar a população a se en-
volver com os ranchos folclóricos, Banda Filarmónica, com 
as nossas associações recreativas e as nossas associações 
de carácter social IPSS.

Continuarei de corpo e alma nesta União de Freguesias 
até que a lei nos obrigue, mas contem comigo para defen-
der em todas as instâncias a desagregação das freguesias. 
Contem com o meu apoio e empenho para que Runa volte 
a ser Freguesia.

É altura de todos juntos darmos vida à Freguesia. 
Esta Freguesia é de todos e para todos!

João Tomaz

Contem comigo, conto convosco!

João Carlos Caldeira 

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



Márcio Pimenta    
Buligueira 

Tiago Brandão    
Casal São Pedro 

Rogério Pardal    
Caixaria 

André Diogo    
Furadouro 

Olívia Mota
Caixaria

Rui Marchante    
Penedo

Sílvia Correia 
Runa

Inês Ferreira    
Feliteira 

Telma Mota  
Portela do Bispo

Henrique Pimenta 
Buligueira

Vale Paulos        
Runa

Paulo Rua 
Furadouro

Jorge Teles    
Concelhos 

Carlos Firme 
Furadouro

Raul Simões    
Penedo

Teresa Bispo     
Dois Portos

Gilberto Diogo     
Furadouro

Daniela Franco    
Dois Portos

Carlos Ferreira 
Feliteira

 Ana Santos         
Runa

António Simões    
Caixaria 

Vanessa Cruz    
Furadouro 

Ricardo Vintém    
Dois Portos 

Joaquim Lourenço    
Furadouro 

Joana Ferreira    
Casal da Bela Vista

Carla Albuquerque 
Runa

Joaquim Dias    
Runa

Ana Brandão    
Feliteira 

Vítor Bretes    
Runa 

Ângelo Miguel    
Ribaldeira 

Carlos Dias   
Casal da Bela Vista 

Emília Pimenta    
Buligueira 

Inês Ferreira   
Furadouro 

Vítor Correia   
Ribaldeira                                                                                                          

Paulo Lourenço    
Runa 

Joana Diogo    
Furadouro 

Jorge Teles    
Concelhos 

Ricardo Ferreira    
Furadouro 

José Marques    
Feliteira 

Jorge Teles    
Concelhos 

Teresa Simões    
Caixaria 

Jorge Teles    
Concelhos 

António Ferreira    
Dois Portos 

António Matos    
Furadouro 

a nossa equipa

www.LauraRodrigues2021.pt



Mandato 2021/2025  |  Compromisso

Obras
> Construção de Miradouro em Casal S. Pedro (Dois Portos).

> Requalificação do Largo da Capela no Furadouro.

> Requalificação do Largo 1º Maio em Runa.

> Construção de passeios pedonais em:

> Feligueira – Furadouro;

> Ribaldeira – Dois Portos.

> Alcatroamentos em diversas localidades.

Saúde
> Construção de Unidade de Saúde Familiar em Runa. [ 1]

Educação
> Construção de Creche/Berçário na antiga Escola Primária 

de Dois Portos, em parceria com a Associação de Socor-
ros de Dois Portos.

> Apoio às atividades dos centros educativos.

> Apoio nos transportes escolares.

Cultura e Património
> Projeto de recuperação da Azenha (Moinho de água) - 

Granja/Runa.

> Criação de Museu Arqueológico de Runa/Penedo.

Ação Social
> Apoio na recuperação de habitações degradadas em par-

ceria com a CMTV.

> Apoio à atividade sénior.

> Trabalho em rede com as associações e instituições.

> Desenvolvimento do Gabinete de Apoio Social.

Associativismo
> Apoio às associações locais, para que possam continuar 

o trabalho de excelência que desenvolvem com a comu-
nidade.

> Apoio aos festejos anuais das diversas localidades da 
Freguesia.

Ambiente e Espaços Públicos
> Conservação e manutenção de espaços verdes.

> Recolha de «monstros» em toda a Freguesia.
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veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Partido Socialista


