
Álvaro Santos 
Urb. Encosta do Soito

Rita  Santos        
Ponte do Rol

Cristiana Calheiros 
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Rui Leal  
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Inês Santos    
Calvo
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David Santos     
Ponte do Rol

Paula Carregueiro
Ponte do Rol
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Partido Socialista

Juntos pela 
Nossa Terra!

Compromisso 
2021-2025

os nossos apoiantes

a nossa equipa

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Hélio Gomes
Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

Álvaro Santos 
Urb. Encosta do Soito

Rita  Santos        
Ponte do Rol

Cristiana Calheiros 
Bemposta

Rui Leal  
Calvo

António Caldas  
Ponte do Rol

Rui Bernardes
Calvo

Hugo Alves    
Gondruzeira 

Inês Santos    
Calvo

Carlos Rosa     
Urb. Encosta do Soito

Catarina Pinheiro     
Ponte do Rol

Mafalda Vítor     
Ponte do Rol

João Ferreira 
Calvo

Rita Roque         
Ponte do Rol

Rita Pereira         
Ponte do Rol

Renato Antunes   
Calvo                                                                                                          

David Santos     
Ponte do Rol

Paula Carregueiro
Ponte do Rol

18 de setembro - 21:30
Sede do GDRCG - Gondruzeira

17 de setembro - 21:30
Salão Paroquial - Ponte do Rol

Sessões 
de Esclarecimento



Hélio Gomes
Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol

«Juntos pela Nossa Terra» é a lista do Partido Socialista can-
didata à Freguesia de Ponte do Rol nas eleições autárquicas 
de 2021.

Este projeto nasce da junção de duas equipas, que sentiram 
uma convergência naquilo que são as suas ideias e projetos 
para o futuro da Freguesia e em prol do bem comum. Une 
jovens e adultos de diversas áreas profissionais e sociais, 
dinâmicos e ativos na vida na Freguesia, com várias e enri-
quecedoras experiências, e todos com uma paixão comum: 
a Freguesia de Ponte do Rol.

De uma forma séria e responsável, com base no diálogo e 
nas necessidades da Freguesia, construímos este projeto, 
que reflete a partilha de experiências e conhecimentos de 
toda a equipa.

Numa relação de proximidade para com a Ponte do Rol e 
para com os Ponterrolenses, estaremos ao lado de todos, de 
forma a resolver aquilo que são os problemas do dia a dia, 
menos visíveis mas não menos importantes. 

Com todos estes objetivos, estamos juntos pela nossa terra!

Contamos consigo!

Vote Partido Socialista - a nossa terra!

Hélio Gomes

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 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. Reconhecemos 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 candidatas às 13 
juntas de freguesia são compostas por essas pessoas. São cidadãos, seus vizi-
nhos, 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 colaboração da equipa do PS candidata à Câmara Muni-
cipal 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 cidadãos. Cabe-
-lhe, então, ter uma força mais presente e uma ação mais imediata nas localida-
des 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 ele-
mentos disponíveis e atentos, que consigam trabalhar em equipa uns com os ou-
tros, mas também com os autarcas eleitos para a Câmara e Assembleia 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 determinação 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

Juntos, pela valorização da nossa Freguesia, vamos:

Requalificar
> Largo Álvaro da Ponte (Largo da Igreja, Ponte do Rol) 

- inclui a conclusão do edifício da Junta de Freguesia e 
aquisição do terreno confinante para espaço polivalente.

> Largo Edmundo Madeira (Largo da sede, Gondruzeira) – 
inclui a construção de parque infantil junto à sede.

Criar
> Projeto «Ponte Saúde» - Centro de Fisioterapia no edifício 

do antigo Mercado/Junta de Freguesia.

> Projeto «Ponte Solidária - Ninguém fica para trás» - Posto 
de atendimento social.

 Apoiar
> Todas as associações nos seus projetos e atividades - im-

pulsionar o Pavilhão Desportivo do GDRCP, o Lar da ASAS 
e os vários projetos destas e das restantes associações.

 Desenvolver
> Oficinas pedagógicas, que promovam o bem-estar, a inte-

gração e o sucesso escolar das crianças.

Construir
> Variante Soito/Seixinho e embelezar as rotundas da EN9 

(com apoio da CMTV).

Tema da rotunda da Benfica/Gibraltar – «A Vinha e o Vinho».

Tema da rotunda do Soito – O Bolo de Ferradura e o vo-
luntariado/associativismo.

Juntos, iremos trabalhar nas mais variadas áreas, em prol 
de uma Freguesia ativa e dinâmica, nas várias vertentes:

Cultura
Promover os eventos tradicionais da Freguesia, não deixan-
do de os assinalar mesmo em tempos de pandemia: festas, 
tasquinhas, marchas populares, «Ponte Natalis», entre ou-
tros; requalificar a «Escola Velha», através da criação de um 
museu-escola e espaço de exposições; requalificar o Moinho 
da Gondruzeira (com o apoio da CMTV).

Social
Criar um mercado rural; recuperar habitações degradadas 
(com apoio da CMTV); sinalizar e apoiar as famílias caren-
ciadas com bens alimentares e outros.

Educação
Apoiar o Centro Educativo, nomeadamente ao nível de trans-
porte, do espaço envolvente e recreios e outras necessida-
des; manter e melhorar o serviço de psicologia e terapia da 
fala (com o apoio da APEE).

Infraestruturas
Asfaltamento e construção de passeios em várias ruas da 
Freguesia incluindo a zona industrial (com apoio da CMTV); 
trabalhar na manutenção dos caminhos vicinais; colocar lom-
bas para redução de velocidade, marcar estacionamento e 
reorganizar o tráfego em vários locais da Freguesia; trabalhar 
na manutenção das passadeiras na EN9 (com apoio da IP).

Desporto e Lazer
Promover e trabalhar na manutenção do percurso pedestre 
‘Rota da Água PR10’; dinamizar o Parque Verde da Ponte e 
o Polidesportivo da Gondruzeira.

Saúde
Integrar o «Posto Médico» numa Unidade de Saúde Familiar, 
com autonomia funcional e técnica, que garanta a presta-
ção de cuidados de saúde de forma regular (com o apoio 
do ACES Oeste - Sul).

Ambiente
Trabalhar na manutenção e mais embelezamento dos espaços 
verdes; promover a sustentabilidade e realizar campanhas 
de sensibilização ambiental.

Comunicação
Dinamizar o website da Junta de Freguesia; reativar o jornal 
trimestral «A Ponte», em suporte físico e digital; promover a 
aproximação da Assembleia de Freguesia à população, com a 
sua realização, de forma rotativa, nas sedes das associações.

Laura Rodrigues
Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras


