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Mandato 2017/2021  |  Prestar contas

Educação 
> Manutenção de todos os espaços escolares.

> Colocação de projetores 3D em todas as salas de aula.

> Organizámos o Tempo de Férias nos meses de julho.

> Realizámos as festas de Natal e encerramento de ano letivo.

> Demos continuidade aos projetos de Psicologia e Terapia 
da Fala em sala de aula. 

Associativismo 
> Apoiámos a colocação de telhado novo na Coletividade 

da Folgarosa.

> Ajudámos na reparação da cobertura da S F Ermegeirense.

> Apoiámos a Aldeia Natal na Ereira.

> Apoiámos a digressão aos Açores da S.F.I. Aldeia Grandense.

> Colocámos iluminação de LED no gimnodesportivo do 
S.C. Serra.

> Ajudámos na realização das festas tradicionais em Aldeia 
Grande, Folgarosa, Ereira, Monte Redondo e Maxial.

> Melhorámos o acesso às instalações da Casa do Povo de 
Monte Redondo.

> Apoiámos o projeto de Futsal da S.F.I. Aldeia Grandense.

Ação Social 
> Criámos o Projeto «Triagem em Casa».

> Promovemos o Desporto Sénior.

> Homenageámos as costureiras voluntárias.

> Apoiámos o Clube Sénior em Monte Redondo.

> Acompanhámos as Oficinas do Saber na Folgarosa.

> Realizámos os Passeios Sénior. 

> Apoiámos os lares de 3ª idade da nossa Freguesia, o de 
Monte Redondo e do Maxial.

> Durante o encerramento escolar, distribuímos refeições, 
alimentos e medicamentos.

> Apoiámos o nosso comércio tradicional.

Serviços 
> Renovámos contrato com os CTT para a manutenção dos 

postos no Maxial e em Monte Redondo.

> Dinamizámos o Espaço Cidadão, aumentando o número 
de utilizadores.

> Efetuámos o transporte de crianças em tempo escolar.

> Alojámos na sede da Junta no Maxial um Gabinete de Aná-
lises Clinicas.

> Criámos o serviço gratuito de recolha de Monstros ao do-
micílio.

> Efetuámos desinfeções de contentores em espaços públicos.

Obras e Equipamentos 
> Construímos o novo reservatório de água para Monte Re-

dondo e Loubagueira.

> Construímos o Parque de Santa Luzia – Vila Seca. [2]

> Recuperamos a muralha da Loubagueira.

> Fizemos a iluminação no Eco-Parque da Macieira- Maxial.

> Em parceria com a Casa do Povo de Monte Redondo, co-
locámos uma nova Caixa de Multibanco.

> Construção do Parque de São Mateus – Loubagueira.

> Construção de garagem e balneários junto ao ringue – 
Maxial.

> Construção de passeio - Aldeia Grande.

> Recuperação de muralha no Cemitério Sra. da Luz.

> Pintura dos 3 Cemitérios da Freguesia.

> Colocação de novas placas de localidade.

> Refeitório para o pessoal operacional.

> Aquisição de 2 viaturas para manutenção e limpeza.

> Aquisição de mini retroescavadora.

> Instalação do Centro Municipal Florestal – Maxial.

> Apoiámos as pinturas na Capela de São Mateus - Louba-
gueira; Igreja de Nossa Senhora de Fátima – Loubagueira; 
e Igreja de Nossa Senhora da Purificação- Ermegeira.

Rede Viária   
> Alcatroamento de vias internas em Monte Redondo, Lapas, 

Ereira, Vila Seca, Casais Santo António e Folgarosa.

> Alcatroamento das ligações Aldeia Grande- Lapaduços e 
Maxial- Loubagueira.

> Reconstrução da estrada Ereira-Maxial via Casais da Capela. 

> Reparação e manutenção de caminhos vicinais.

> Iremos executar ainda este ano alcatroamentos em Lou-
bagueira, Ermegeira e Valentina.

Recebemos e organizámos as comemorações Municipais 
do 25 de Abril no Maxial em 2019, numa parceria com a So-
ciedade Instrução e Recreio do Maxial, com a Associação 
Humanitária da Freguesia de Maxial e Monte Redondo, com 
a Sociedade Filarmónica Ermegeirense, com a Sociedade 
Filarmónica Incrível Aldeia Grandense, com a Associação 
de Moradores do Lugar da Ereira, com a Casa do Povo de 
Monte Redondo e sob a coordenação da Câmara Municipal 
de Torres Vedras. [ 1]
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Celso Carvalho
Candidato a Presidente da Junta da União   
de Freguesias de Maxial e Monte Redondo    

Caros conterrâneos, já nos conhecemos!,

É para mim uma honra ser uma vez mais candidato a Presi-
dente da União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo, 
a minha Freguesia!

Ao longo dos últimos anos tenho-me dedicado de corpo e 
alma ao nosso território. Eu e a minha equipa temos levado o 
nome da nossa Freguesia aos quatro cantos do país através 
do nosso exemplo na Educação, projetos com os seniores, 
desenvolvimento do interior e também através da cultura 
com as nossas Bandas Filarmónicas.

O mandato que agora termina foi de todos o mais difícil. Por 
mais projetos de segurança e proteção civil que existam, 
ninguém estava preparado para enfrentar a COVID 19. Ain-
da assim, nós dissemos PRESENTE! Cumprimos no apoio a 
todos aqueles que sentiram dificuldades e foi extremamente 
gratificante contar com a ajuda das “ Costureiras Voluntá-
rias”, assim como com o apoio de todos os  mini mercados 
da Freguesia que nunca fecharam portas e assim garantiram 
os bens essenciais para a nossa comunidade.

Para o próximo mandato queremos dar continuidade ao 
nosso trabalho, continuar a desenvolver a Freguesia e lutar 
por uma melhor qualidade de vida, sendo que o nosso maior 
problema continua a ser a assistência médica, mas é para 
isso que eu e a minha equipa cá estamos, para continuar a 
lutar por melhores condições na área da saúde.

Este é o nosso compromisso, o compromisso da única equi-
pa com experiencia autárquica, da equipa que representa 
todas as aldeias da nossa Freguesia. Da equipa que esteve 
e estará sempre a seu lado para que seja bom viver na sua 
terra, na nossa terra!

Um abraço, 

Celso Carvalho

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



a nossa equipa

www.LauraRodrigues2021.pt

Norberto Monteiro 
Ereira

Rafael Lino  
Aldeia Grande

Cláudia Antunes       
Monte Redondo

Cláudio Duarte   
Ermegeira

Mário Matias
Monte Redondo

Manuela Batista 
Maxial

António Figueiredo   
Monte Redondo

Cátia Gomes   
Ermegeira

Marta Romão       
Loubagueira

Samuel Antunes    
Vila Seca

Hugo Claudino     
Folgarosa

Andreia Batista   
Ereira

Daniela Luís        
Póvoa

Rodolfo Figueiredo 
Monte Redondo

Ricardo Jorge 
Maxial

Ana Catarina Cristo    
Folgarosa

Vera Veiga    
Lapas Grandes

João Apolinário       
Casais Santo António

Tânia Jorge     
Ereira

Tânia Fontes     
Ermegeira

Inês Bernardino     
Vila Seca

João Santos     
Maxial

Cecília Alves     
Ereira

Joel Botelho     
Vila Seca

Liliana Arsénio     
Monte Redondo

Rui Menezes     
Ermegeira

José António     
Monte Redondo

José Brás     
Monte Redondo

Luís Fernandes     
Valentina

Gracinda Silva     
Aldeia Grande

Sandra Isabel     
Monte Redondo

José Carlos Alves     
Monte Redondo

Gil Franco     
Maxial

Adelindo Freitas     
Loubagueira

Dina Dias     
Aldeia Grande



Mandato 2021/2025  |  Compromisso

Educação
> Remodelação da Escola 2+3 e construção do Centro Edu-

cativo do Maxial, em parceria com o Município e com o 
Ministério da Educação. [ 1]

> Continuação dos programas e eventos: Férias Despor-
tivas, Psicologia na Sala de Aula, Terapia da Fala, Trans-
porte Escolar, Festa de Natal, Dia Mundial da Criança, etc.

> Pretendemos iniciar em 2022 a atribuição de uma bolsa 
de 300€ anuais a todos os alunos da Freguesia, como in-
centivo à frequência no Ensino Superior.

Associativismo
> Continuaremos a apostar nas nossas bandas filarmónicas 

e nos seus projetos.

> Iremos criar um projeto de reabilitação para o complexo 
desportivo dos «Académicos da Ermegeira».

> Apoiaremos de perto todas as associações no restabe-
lecimento das suas atividades depois de ultrapassada a 
fase COVID-19.

> Apoio e incentivo à Equipa de Futsal da SFIA – Aldeia Grande.

> Apoio à SF Ermegeirense na execução do projeto «Par-
que Verde».

> Apoio à secção de Bombeiros.

Ação Social
> Com início em 2022, vamos atribuir um subsídio de natali-

dade aos recém-nascidos, cujos pais residam na Freguesia 
há mais de 1 ano, no valor de 300€.

> Iremos continuar a nossa luta pela obtenção de mais               
1 médico de família.

> Manutenção de todos os projetos sénior dos últimos anos: 
Desporto Sénior, Clube Sénior, Oficinas do Saber e Pas-
seios de Verão.

> Vamos continuar a trabalhar em parceria com os 2 lares 
e Centro de Dia da nossa Freguesia.

Rede Viária
> Vamos continuar a pressionar o IEP no sentido de requa-

lificar a Estrada Nacional 115-2 entre Vilar e Sarge.

> Continuaremos a garantir a manutenção aos nossos ca-
minhos vicinais e agrícolas.

> Em conjunto com o Município, continuaremos a repavi-
mentar as localidades da nossa Freguesia.

Projetos
> Construção de um Parque de Lazer nas Lapas – Monte 

Redondo (lote de terreno da Junta de Freguesia na ur-
banização).

> Requalificação do Largo da Igreja de Santa Susana –            
– Maxial.

> Execução de Parque de Lazer em Aldeia Grande.

> Adaptação das escolas encerradas na nossa Freguesia 
para fins turísticos.

> Conclusão da recuperação de Adega em Maxial para fu-
tura Enoteca. 

> Aquisição de um Moinho para fins museológicos e turís-
ticos na Folgarosa.
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Partido Socialista

Olá a todos!

Juntos vamos criando uma Freguesia ativa e dinâmica, onde a diversidade dos jovens e o 
conhecimento da 3ª idade resulta na união e bem-estar de toda a população. Com energia 
e perseverança, lutamos para uma Freguesia de excelência, em que a qualidade na saúde 
seja a principal preocupação.

Foi em 2020, através do projeto «Triagem em Casa», que tive oportunidade de contactar 
diretamente com a população da nossa Freguesia, que até então se encontrava mais iso-
lada e receosa com a pandemia COVID 19, acabando por colocar em segundo plano a sua 
saúde. Foi ao detetar esta lacuna que o Celso, enquanto líder da Junta de Freguesia, deu 
um passo em frente e traçou como principal objetivo o bem-estar da população, mostrando 
disponibilidade, apreço e preocupação por aqueles que fazem parte da mesma. Durante 
o projeto foi criado um elo de ligação com as pessoas, que se mantém até agora, fazendo 
com que todos se sintam mais acompanhados e apoiados, combatendo o isolamento social. 

Por tudo isto e porque desejo um futuro melhor ainda, eu continuo a apoiar o Celso. Sei das 
suas preocupações, das suas ideias para a Freguesia e acima de tudo revejo-me na equipa 
jovem, dinâmica e versátil que conseguiu unir. Eu voto no Celso!

Comissão de Honra

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Paulo António
Monte Redondo  

Olga Antunes
Vila Seca 

Marta Piedade
Ermegeira 

Acácio Antunes
Ereira

Carlos Jorge
Loubagueira 

Eliana Lourenço
Maxial 

André Lucas
Vila Seca  

Beatriz Reis
Monte Redondo 

Dulce Onofre
Ereira 

Celso Onofre
Vila Seca 

Nuno Santos
Aldeia Grande 

Renato Oliveira
Loubagueira

Joana Matos / Aldeia Grande MANDATÁRIA


