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Ambiente

> Construímos o edifício Casa do Pão e requalificámos o espaço envolvente. [ 1 ]

> Implementámos o sistema de recolha gratuito de verdes
e «monstros».

> Fizemos a obra de requalificação da Praia Formosa.

Educação

> Fizemos a obra de requalificação da Praia Azul. [2 ]
> Iniciámos a requalificação do Parque de Jogos de Santa
Cruz.
> Concluímos o saneamento básico em Casal Monfalim, Valverde e Casa Branca.
> Iniciámos o saneamento em Casal Vale Rodrigo e Monte
Ferreiro.
> Fizemos a construção de passeios pedonais na N. 247 em
Casalinhos de Alfaiata e Boavista.
> Repavimentámos estradas e arruamentos.
> Executámos a rotunda dos moinhos na estrada municipal
entre Silveira e Coutada. [ 3 ]
> Requalificámos o Largo dos Lourenços.
> Fizemos a manutenção de todos os espaços verdes públicos da Freguesia.
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> Demos apoio logístico às escolas.
> Demos apoio às atividades de enriquecimento curricular
nas escolas e de apoio às famílias dos alunos.

Serviços e Equipamentos
> Dinamizámos o Espaço do Cidadão.
> Adquirimos uma carrinha de serviço com báscula.

Ação Social
> Realizámos passeios culturais para os seniores.
> Continuámos a promoção dos projetos: Desporto Sénior
e Oficinas do Saber.

Saúde
> Continuámos a parecia com a USF Santa Cruz, em iniciativas como o Serviço de Enfermagem ao Domicílio.
> Produção e distribuição de máscaras de proteção individual no combate à COVID-19.

Associativismo
> Demos apoio a obras e eventos realizados nas coletividades.
> Demos apoio extraordinário a associações e coletividades
no âmbito da COVID-19.
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Desporto e Lazer
> Demos apoio à organização do torneio de futebol de formação FootManiaOeste.
> Demos apoio à organização da Maratona de BTT Joaquim
Agostinho.
> Construímos o passadiço Praia Azul – Foz [4]
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Luís Pedro Silva

Laura Rodrigues

Candidato a Presidente da Junta de Freguesia da Silveira

Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras

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.
Um abraço!
Laura Rodrigues

Caros amigos,

José Manuel Correia
Candidato a Presidente da Assembleia Municipal de Torres Vedras

A 29 de setembro de 2013 fui eleito presidente de Junta de
Freguesia da Silveira, liderando uma equipa que, ao longo
destes 8 anos, tem contribuído para o desenvolvimento
desta Freguesia. Estando consciente que ainda existe muito para fazer, estou aqui a dar a cara pela mesma equipa,
agora renovada com alguns dos jovens da nossa Freguesia.
Estou e estarei sempre motivado para que a Junta de Freguesia seja um ponto de proximidade, o primeiro recurso
para ajudar a resolver os problemas dos nossos cidadãos. Foi
isso que fizemos durante estes anos, tendo dado resposta a
alguns dos problemas existentes em áreas determinantes,
como a Saúde, o Ambiente e a Ação Social. Vamos também
dar especial atenção às áreas da Mobilidade. e Educação.
Apresento-me aqui para continuar a trabalhar em prol da
nossa terra e para que todas as localidades da nossa Freguesia sejam cuidadas de igual modo.
Conto convosco nesta tarefa comum, assim como vocês
podem continuar a contar comigo.

Um abraço,
Luís Pedro Silva

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

a nossa equipa

Sérgio Calado
Casalinhos de Alfaiata

Armando Cerqueira
Casalinhos de Alfaiata

Joana Agostinho
Caixeiros

Graça Maia
Boavista

Francisco Miranda
Silveira

Carlos Santos
Casalinhos de Alfaiata

Mário Miranda
Caixeiros

Dinora Ramos
Casalinhos de Alfaiata

Ricardo Franco
Charneca

Ana Ramos
Casalinhos de Alfaiata

Gonçalo Miranda
Silveira

Miguel Roque
Casalinhos de Alfaiata

Luís Bernardes
Casal Cochim

Viviana Louro
Brejenjas

Daniel Santos
Casal Monte Guilhão

Fernando Resende
Boavista

Silvana Silva
Boavista

Filipe Marcelino
Santa Cruz

Sandra Miranda
Casal Vale Martelo

Carlos Marta
Cerca

Maria Veloso
Charneca

Filipe Alves
Silveira

Pedro Baião
Praia Azul

Mónica Faria
Santa Cruz

José Marques
Charneca

Ana Miranda
Casalinhos de Alfaiata

Maria Feliciano
Casal Cochim

www.LauraRodrigues2021.pt
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Educação

Ambiente

> Execução da obra do Centro Educativo da Silveira, em
parceria com a Câmara Municipal.

> Aquisição de terrenos para construção de Ecocentro da
Freguesia.

> Continuação do apoio psicossocial com projeto NIC - Núcleo de intervenção comunitária.

> Ações de sensibilização e colaboração com os agricultores na gestão dos resíduos agrícolas.

Ação Social

Cultura e Património

> Continuação do apoio aos seniores em diversos projetos,
tais como os Passeios Sénior e Desporto Sénior.

> Criação do Centro Cívico do Mar em Santa Cruz, para
preservação e valorização dos ecossistemas e recursos
naturais.

> Apoio na distribuição de bens alimentares às famílias carenciadas.

> Recuperação e manutenção do património da Freguesia.

Rede Viária e Mobilidade

Associativismo

> Reabilitação e manutenção da rede viária da Freguesia.

> Preservação das parcerias com as nossas associações,
valorizando-as e apoiando o seu desenvolvimento.

> Requalificação e execução de passeios pedonais.

Saúde
> Cedência à USF do edifício atual da Junta de Freguesia.

Obras
> Execução da construção do novo edifício da Junta da
Freguesia. [ 1 ]
> Requalificação do cemitério de Nossa Senhora de Fátima.

> Apoio para a realização de festividades e atividades das
associações da Freguesia.
> Apoio aos grupos de jovens nas suas diversas iniciativas
na Freguesia.

Desporto e Lazer
> Aquisição de terrenos para construção de Parque Verde.
> Criação de zonas de lazer.

> Execução de saneamento básico no Casal Janeiro, Casal
Pinheiro e Casas Novas.
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os nossos apoiantes

Nelson Pereira

David Rodrigues

Teresa Batista

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Partido Socialista

Ivo Francisco

Nuno Marta

