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Mandato 2017/2021  |  Prestar contas

Obras 
> Transformámos a EB1 da Escravilheira em Sala Multiusos, 

espaço de lazer, Sede do Clube de Caça e Pesca e do Clu-
be de Tiro ao Alvo.

> Requalificámos o largo e espaços envolventes da Capela 
São João Batista na Assenta. 

> Concluímos as obras de ampliação do cemitério.

> Transformámos o posto da Guarda Fiscal da Assenta, em 
Espaço Museológico (obra em execução).

> Concluímos os passadiços da Praia Azul à Praia da Foz.

> Construímos os aprestos/ requalificámos o Porto de Pes-
ca da Assenta.

> Construímos passeios pedonais em Mouguelas e na Feitei-
ra – Barrocas (em execução).

Educação   
> Conclusão do Centro Educativo de São Pedro da Cadeira. [1]

> Apoio às escolas e alunos da Freguesia.

> Transporte gratuito de todos os alunos do 1º Ciclo.

Ação social 
> Apoiámos a recuperação de habitações degradadas.

> Apoio à atividade sénior.

> Acompanhamento e apoio às famílias desfavorecidas, ido-
sos e desempregados.

> Distribuição de máscaras solidárias e apoio ao transporte 
para a vacinação COVID-19.

Associativismo e Cultura   
> Apoio às associações da Freguesia no transporte, financia-

mento e logística inerente às suas atividades.

> Apoios aos festejos anuais das diversas localidades.

> Conclusão da Monografia da Freguesia.

Ambiente e Espaços Verdes 
> Construímos o espaço verde de referência na Freguesia 

(Parque N. Senhora Nazaré). [2]

> Construímos o espaço de lazer e Parque Infantil no Bairro 
da Quinta em Assenta.

> Limpeza e manutenção das praias da Freguesia.

> Manutenção de espaços verdes existentes.

Rede Viária 
> Asfaltamentos em:

> Estrada Municipal 1062, do Aranha até à Assenta;

> Soltaria;

>   Escravilheira (Rua Campo da Bola).

> Fizemos a manutenção da Ecopista e caminhos vicinais.

> Fizemos a manutenção dos acessos às praias de Assenta 
e Cambelas.

Equipamento e Infraestruturas 
> Vedação do Estaleiro da Junta.

> Aquisição de viaturas:

> Trator, retroescavadora e comercial.

> Aquisição de terrenos:

> para estaleiro.

> para ampliação do estacionamento do mesmo.
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António Alves
Candidato a Presidente da Junta de Freguesia de São Pedro da Cadeira

Caros amigos,

É com enorme orgulho e sentido de responsabilidade que 
me candidato à Junta de Freguesia de São Pedro da Cadei-
ra, com a equipa que me acompanha e a qual tenho a honra 
de liderar na defesa da nossa terra. São homens e mulheres 
experientes, competentes e que trabalham diariamente em 
prol do desenvolvimento das suas localidades e da nossa 
Freguesia.

A experiência e o conhecimento autárquico adquirido ao 
longo destes últimos vinte anos, oito como membro da As-
sembleia de Freguesia e doze como membro do Executivo, 
permite-me, em conjunto com a minha equipa, dar conti-
nuidade ao trabalho que tem vindo a ser  realizado. Vamos 
também continuar a dotar a Freguesia de equipamentos e 
infraestruturas de referência, que nos permitam avançar 
com projetos de futuro e que se vão traduzir numa melhor 
qualidade de vida para todos os cidadãos. Tudo isto, man-
tendo uma relação de proximidade com toda a população 
e associações locais.  

Convicto da obra feita e do que proponho fazer, conto com 
o vosso apoio e confiança!

Conte comigo e com a minha equipa!

São Pedro da Cadeira é a Nossa Terra!

António Alves

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
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a nossa equipa

Amicle Santos    
Casal Porto Rio

Pedro Batista    
São Pedro da Cadeira

Tiago Feliciano    
Soltaria

António Santos     
Casal Pinheiro

José Adão     
Coutada

Sara Silva    
Escravilheira

Luís Franco   
Barrocas 

Rita Miranda
Aranha

Paula Franco   
Coutada

Ilídio Brasil       
Escravilheira

André Caiado        
Soltaria

Graça Carvalho    
Gentias

Paulo Silva
Cambelas

Paulo Lucas    
Cambelas

Bruna Carvalho
(Independente)

Gentias

João Franco    
Pedra Pequena

Maria São João 
C. Belmonte

José Reis     
Coutada

Carlos Gomes
Mouguelas

Helena Santos       
Bececarias

Hernâni Vieira   
Assenta

Amélia Sampaio
Assenta

Vítor Gageiro
Feiteira

Nuno Henriques 
Coutada

Telmo Roque    
São Pedro da Cadeira

Rui Camões    
Cambelas

Marina Santos        
Escravilheira

Ana Alves
São Pedro da Cadeira

João Miguel  Caiado
Carvalhais

Fábia Santos    
Barrocas

Luís Miguel Santos     
Barrocas

www.LauraRodrigues2021.pt



Mandato 2021/2025  |  Compromisso

Obras e Rede Viária
> Requalificação da zona envolvente à praia da Foz do Si-

zandro.

> Passeio pedonal na EN247 (Escravilheira, Urbanização 
Vistas Atlântico).

> Construção de passeios pedonais em:

> Barrocas – Praia da Foz;

> Soltaria – Centro Escolar;

> Centro Escolar – Parque Verde.

> Construção de ecopista entre Assenta - Cambelas - Praia 
da Foz.

> Requalificação dos espaços envolventes às capelas da 
Coutada e Camila.

> Apoio na requalificação da escola para sede da Associa-
ção da Coutada.

> Colocação de abrigos de passageiros.

> Colocação de sinais de limite de velocidade, na Coutada.

> Renovação das placas de identificação dos limites da 
Freguesia.

> Alcatroamentos nas localidades.

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

Ação social
> Desenvolvimento do Gabinete de Apoio Social.

> Trabalho em rede com associações e instituições.

> Apoio à construção de uma Creche/Berçário no edifício 
da antiga Escola de São Pedro.

> Apoio à atividade sénior.

> Apoio na recuperação de habitações degradadas.

Cultura e Património
> Dinamização do Espaço Museológico da Assenta (antigo 

Posto Guarda Fiscal).

> Apoio à criação de uma Escola de Música.

> Dinamização das escolas desativadas.

> Continuação da recuperação dos tanques fontanários da 
Freguesia.

Educação
> Criação e vedação de um espaço de recreio no Centro 

Escolar.

> Aquisição de autocarro de 30 lugares.

> Apoio às atividades do Centro Escolar.

> Apoio nos transportes escolares.

> Estudo e projeto de Pavilhão Desportivo para apoio ao 
Centro Escolar e comunidade.

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.

Ambiente e Espaço Público
> Manutenção e limpeza das praias, Rio Sizandro e afluentes.

> Conservação e manutenção de espaços verdes.

> Conservação e manutenção dos acessos às praias de 
Cambelas e Assenta.



os nossos apoiantes

António Augusto Luís Lopes Sabino AlvesAntónio Luís António Carvalho

Partido Socialista

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt


