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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 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 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 muito vamos honrar.

Caros amigos,
Como sabem, conheço bem a Freguesia do Ramalhal. Tenho
trabalhado pela nossa terra, pela nossa qualidade de vida.
Neste último mandato, realizámos muitas obras essenciais
para a mobilidade e segurança, para a conservação do nosso património, para o ambiente. Mas não só.
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Um abraço!
Laura Rodrigues

José Manuel Correia
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Temos hoje o projeto para a Unidade de Saúde Familiar do
Ramalhal aprovado. Que grande conquista! Temos hoje a
decorrer a construção da Escola Básica do Ramalhal. Que
orgulho é poder acompanhar essa obra, determinante para
a nossa terra e para a educação dos nossos filhos.
E que orgulho será também vermos reabilitado o edifício da
Azenha da Ponte, cuja recuperação já começou, em núcleo
museológico, que vai ilustrar os mecanismos de moagem
e o funcionamento dos moinhos de água. Vamos valorizar
o património histórico e etnográfico da nossa Freguesia!
Muito já alcançámos, mas no próximo mandato não faltarão
iniciativas. Prova disso são as nossas propostas e a nossa
equipa, composta por pessoas proativas, interessadas e dedicadas à Freguesia do Ramalhal.
Conte connosco!
Contamos consigo!

Pelo Ramalhal! Pela Nossa Terra!
António Espírito Santo

www.LauraRodrigues2021.pt
Tiago Antunes
Ameal

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 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

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Partido Socialista

Mandato 2017/2021 | Prestar contas

Mandato 2021/2025 | Compromisso

Grandes obras

Aquisição de bens

Construção de bases para ecopontos

Obras Gerais

VILA FACAIA

ABRUNHEIRA

> Escola Básica do Ramalhal (obra em curso). [ 1 ]

> Compra de novo carro para o transporte de crianças (com
grande apoio da C.M.).

> 2 no Ramalhal;

> Propor novas funcionalidades para equipamentos de usocoletivo desocupados.

> Terminar a obra da bolsa de estacionamento junto ao cemitério.

> Requalificação da Fonte Pública e espaço envolvente.

> Prosseguir com a política de novos asfaltamentos e recuperação dos existentes.

> Obras de melhoria no Parque de Merendas com a construção de WC.

> Construção de passeios pedonais, onde se justifiquem,
por motivos de segurança e utilidade.

> Colocação de lombas na estrada municipal em frente ao
parque de merendas para segurança dos moradores.

> Reforçar, reorientar e redistribuir os ecopontos de modo a
promover mais a reciclagem e colocar oleões na Freguesia.

CASAIS LARANA

> Ampliar estrada e reparar valetas, orientando com manilhas as águas pluviais.

> Reforço da iluminação pública junto às paragens de autocarros, em especial a que está no topo da Rua Vale Joaninhas na estrada municipal para Campelos (Lage).
> Alcatroar ruas em falta em Vila Facaia.

> Recuperação dos arruamentos mais danificados.

> Apoiar as associações nas suas atividades.

> Reabilitar as estradas rurais de acesso à várzea.

> Manutenção e reabilitação do nosso património.

> Dinamizar o espaço da antiga Escola Primária.

> Construção de passeios pedonais, nos locais mais necessitados no domínio da segurança

> Reabilitação do edifício “Azenha da Ponte” (obra em curso).
> Unidade de Saúde Familiar do Ramalhal (projeto aprovado).
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Construímos vários passeios
pedestres em toda a Freguesia

> 2 em Vila Facaia;
> 1 no Ameal.

Colocação de manilhas para
drenagem de águas pluviais

> Troço na E.N.8-3;
> Rua da Cardadoura no Ameal;

> Rua Alto do Seixo em Vila Facaia;

> Junto à E.M-560 (100m), Vila Facaia;

> Rua Ponte da Alagoa no Ramalhal;

> Rua das Gingeiras na Abrunheira;

> Rua Espírito Santo no Ameal;

> Rua do Sol no Ameal;
> Em Vila Facaia (R. Combatentes Grande Guerra e Hélder
Godinho) [5 ] ;
> Recuperação de passeio com zona de estacionamento na
Rua da Solteira no Ameal. [6 ]

Pequenas obras
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> Execução de Projeto de Acessibilidade para sede da Junta;

> Rua Hélder Godinho em Vila Facaia;
> Na zona dos poços em Vila Facaia;

Grandes Obras

> Criação de ecocaminho, na margem sul do Rio Alcabrichel, entre a Azenha do Ramalho e a Azenha da Ponte.

> Estrada Vale de Água, Ameal.

> Com a Câmara Municipal, dar continuidade à obra do
Centro Educativo, atualmente em curso.

RAMALHAL

> Colaborar com a Câmara Municipal em tudo o for necessário para a construção da Unidade de Saúde Familiar do
Ramalhal

> Recuperação da Azenha do Ramalho e construção de
ponte pedonal sobre o Rio Alcabrichel. [1]

> Pintura geral do Mercado e recuperação das grades;

> Pintura de espaço interior da Escola do Ameal e refeitório;

> Aplicação de vedação no Parque Infantil da Abrunheira.

Outras ações
> Apoio às escolas em pequenas obras e no transporte de
crianças;

> Melhorias nos sistemas de rega das urbanizações;
> Requalificação do Parque Infantil de Casais Larana [2 ] ;

> Várias atividades de carácter social (em parceria com a
Câmara Municipal);

> Reabilitação do espaço «Velho Chafariz» e zona envolvente no Ameal [ 3 ] ;

> Participação ativa na Comissão Municipal de Defesa da
Floresta.

> Requalificação do Parque Infantil de Vila Facaia;
> Requalificação do Parque Infantil do Ramalhal [4] ;
> Recuperação do Parque Infantil da Quinta da Boavista no
Ameal;
> Aplicação de duas novas cabines para passageiros no
Ameal.
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Asfaltamentos
3

4

> Estão em curso as obras do espaço «Azenha da Ponte»
(futuro Museu).

> Requalificação do espaço Largo Francisco José Mouco.

> Reorganizar o Largo 1º de Maio, com o objetivo de melhorar as suas funcionalidades.

> Melhoramento da Rua Vale de Água.
> Requalificação do Parque Infantil da Quinta da Boavista.
> Criar um Ginásio ao ar livre, na Quinta da Boavista, com
equipamentos fitness, para a prática de exercício físico.
Vamos manter a vigilância ambiental e continuar a pugnar
pela despoluição da nossa Freguesia.
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> Aquisição de bens para a Freguesia;

> Recuperação dos lavadouros no Ramalhal;

> Ampliar o asfaltamento nos arruamentos que o justifiquem.

> Rua Padre Rebelo em Vila Facaia;

> Recuperação do espaço Fonte do Ameal;

> Recuperação dos lavadouros do lugar de Abrunheira;

> Requalificar o Parque Infantil.

AMEAL

> Na sede da Junta (arquivo e gabinete);

> Saneamento da Rua do Rossio nos Casais Larana;

> Desenvolver esforços que culminem na recuperação do
piso do Largo Mariana Leal.

> Promover a criação de ecopistas.

> Rua da Cardadoura no Ameal;

Obras de manutenção e conservação

> Aplicação de macadame em vários arruamentos da Freguesia;

> Requalificação do espaço do Largo da Mina.

> Rua da Floresta e da Bela Vista no Ramalhal; [ 7 ]
> Rua das Figueirinhas e Pôr do Sol nos Casais Larana;
> Rua da Solteira no Ameal.
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