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Saúde e Intervenção Social

> Continuação de parceria no apoio de cuidados de enfer-
magem aos domicílios.

> Aperfeiçoámos o Programa Operacional de Apoio às Pes-
soas Mais Carenciadas. 

> Dinamizámos a Comissão Social de Freguesia da Cidade.

> Desenvolvemos, em parceria com a CM, o projeto de rea-
bilitação de habitações degradadas.

> Demos continuidade ao Projeto Lenha Solidária.

Em contexto de pandemia, destacamos: 

> Apoio a 70 voluntárias na produção de máscaras comu-
nitárias;

> Distribuição de 22.500 máscaras comunitárias na Fregue-
sia; [1] 

> Colaboração e trabalho em rede com a Linha de Apoio 
Psicossocial da CM; 

> Realização de desinfeções de espaços públicos na Fre-
guesia; 

> Apoio diverso prestado a associações e escolas na prepa-
ração de espaços durante o desconfinamento. 

Educação

> Demos apoio a 12 escolas do 1º ciclo, 12 jardins de infância, 
cerca de 1456 alunos, distribuídos por Torres Vedras, Barro, 
Boavista-Olheiros, Fonte Grada, Matacães, Orjariça, Paúl, 
Ribeira de Pedrulhos, Sarge, Serra da Vila e Varatojo. [2] 

> Continuámos o projeto Mini Freguês destinado às crianças 
do 1º ciclo.

> Aumentámos em 50% o serviço de transporte escolar.

> Mantivemos a parceria com a ASAS de Matacães no for-
necimento de refeições escolares na EB e JI Matacães.

> Fornecemos materiais de expediente e limpeza às escolas.

> Continuámos os investimentos nos edifícios escolares e 
espaços públicos. 

Cultura e Património

> Contribuímos para a implementação do Centro de Artes 
e Criatividade (CAC) e para o Museu Joaquim Agostinho. 

> Apoiámos a intervenção de valorização do Castro do Zam-
bujal. [3]

> Em 2019, atribuímos o espetáculo “Fado a Copo” às aldeias 
Ribeira de Pedrulhos e Figueiredo.
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Associativismo 

> Dotámos a Freguesia de um mini autocarro, em parceria 
com outras JF do concelho [4] .

Melhorámos as nossas associações:

> Execução de rampa e casa de banho adaptada a pessoas 
de mobilidade reduzida em parceria com a UDRC do Sarge.

> Execução de rampa para melhorar as acessibilidades no 
recinto de festas do Varatojo.

> Requalificação de anexo para apoio do ASAS de Matacães.

> Execução de zona de churrasqueira em parceria com a 
ADCR da Orjariça.

> Ampliação de instalações no Parque Verde da Ordasquei-
ra, em parceria com a ACRASA.

> Trabalhos de requalificação e manutenção do exterior do 
edifício da APECI.

> Cedência de materiais para execução de trabalhos de cons-
trução civil e de pintura nas associações da Freguesia.

Serviços e Inovação

> Aprofundámos o apoio prestado à população pelo Gabi-
nete de Apoio ao Cidadão.  

> Dotámos a Freguesia de um armazém em Arenes. 

> Demos continuidade ao Orçamento Participativo da Fre-
guesia. 4 Edições, 45.000,00 euros de Investimentos, 10 
projetos aprovados.

Equipamentos e Espaço Público

> Manutenção e reabilitação do património.

> Criámos uma equipa polivalente para a manutenção dos 
cemitérios.

> Requalificámos os cemitérios de Matacães e de São João.

> Criámos, em parceria com a população local, um espaço 
de Hortas Comunitárias no Barro.

> Manutenção, limpeza e colocação de vedações nas Hortas 
Comunitárias da Boavista-Olheiros.

> Reparámos e pintámos parques infantis no Figueiredo, 
Matacães, Barro e Ribeira de Pedrulhos. [5]

> Investimos em maquinaria de limpeza urbana. [6]

> Construímos o passeio de ligação entre a Urbanização 
Jardim de Arenes e o Centro Comercial, requalificámos 
os passeios no Bairro Arenes. [7]

> Reabilitámos arruamentos e pavimentámos estradas, em 
parceria com a CM. [8]

> Executámos obras de saneamento nas localidades de Ca-
sais da Cruz, Casal da Torre e Ribeira de Pedrulhos, em 
parceria com os SMAS. 
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David Lopes
Candidato a Presidente da Junta de Freguesia 
de Santa Maria, São Pedro e Matacães

Laura Rodrigues
Candidata a Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras

Caros amigos,

Quando aceitei este desafio sabia ao que vinha. 

Sabia a dimensão da Freguesia e já conhecia bem as suas lo-
calidades. Sabia do bom trabalho que a Junta de Freguesia já 
faz em diversas áreas - Educação, Associativismo, Ação Social. 

No entanto, sabia, como sei hoje, que precisa de comunicar, 
não só o que se faz, mas o que projeta. Precisa descomplicar 
processos e dar seguimento às solicitações dos cidadãos. Pre-
cisa de chegar a mais sítios mais rapidamente. 

É nesse sentido que surgem os nossos compromissos, mas 
também a abertura para que o que aqui lemos não seja um pro-
jeto fechado, mas um que vamos continuar a construir juntos. 

Quando aceitei este desafio sabia que precisava de uma equi-
pa. De uma boa equipa. É isso que temos com os homens e 
mulheres que me acompanham. São exigentes e solidários, tra-
balhadores e disponíveis. Também eles sabem que se compro-
metem com 4 anos de trabalho intenso, atento e responsável. 

Quando aceitei este desafio sabia que iria percorrer quilóme-
tros em visitas às localidades. Não só hoje, mas no futuro. Não 
me assusta, porque sei o quão importante é conversarmos. 

Sei também que a Junta de Freguesia de Santa Maria, São 
Pedro e Matacães merece um candidato que reconheça a sua 
riqueza e que a preserve forte - a sua identidade, as suas ins-
tituições, as suas pessoas. 

Conte comigo! 

Um abraço!

David Lopes

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. Re-
conhecemos 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

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

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 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 fare-
mos para continuar a fazer de Torres Vedras a terra de que tanto nos 
orgulhamos. A nossa terra!

José Correia



a nossa equipa

Renata Simões
Advogada

Torres Vedras

Simão Luz
Gestor de ciência

Fonte Grada

Ricardo Alexandre
Advogado e bombeiro

Matacães

Rui Narciso
Controlador de tráfego
Ribeira de Pedrulhos

Leonor Bento
Estudante

Sarge

Mário Moreno 
Operador de portagem

Matacães

Teresa Duarte
Jornalista e administrativa

Casal Carapau

Alice Barbosa 
Comerciante
Ordasqueira

Simão Póvoa
Jurista

Bairro da Floresta

Ana Dias
Gestora comercial

Torres Vedras

Luís Rafael Vicente
Serralheiro

Barro

Bruno Máximo
Arquiteto

Barro

António Onofre
Aposentado
Fonte Grada

Luísa Oliveira
Ajudante ação educativa

Sevilheira

José Francisco Inácio
Empresário

Boavista-Olheiros

Luís Silva
Empresário imobiliário

Fonte Grada

Daniela Lérias
Consultora imobilliária

Paúl

Helena Inácio 
Bancária

Boavista-Olheiros

José Bernardes
Técnico comercial

Figueiredo

Vítor Lourenço
Chefe de departamento

Barro

Helder Gomes
Operador de loja

Orjariça

Paula Carvalho
Administrativa
Serra da Vila

Jorge Dias
Economista

Varatojo

Cristina Lopes
Diretora de marketing

Torres Vedras

Mário Franco
Vigilante

Torres Vedras

Isabel Malaquias
Funcionária pública
Ribeira de Matacães

Filipa Coelho
Socióloga

Ribeira de Pedrulhos

José Luís Rufino
Empresário
Vale Canas

Susana Lucas
Cozinheira

Boavista-Olheiros

Rui Santos Pedro
Comercial

Sarge

Ângelo Teodoro
Psicólogo

Torres Vedras

Vânia Bizarro
Jurista

Torres Vedras

Rui Agostinho
Agente de seguros

Torres Vedras

Gracinda Assis
Secretária
Louriceira

José Silva
Técnico de automóveis

Paúl

João Teles
Consultor

Sarge

Madalena Rodrigues
Estudante

Ribeira de Matacães

Flora Carapau
Auxiliar ação educativa

Orjariça

Joaquim Faustino
Aposentado

Varatojo

Luís Canas
Funcionário Público
Bairro da Floresta



Saúde e Intervenção Social 
> Dinamização da Comissão Social de Freguesia da Cidade 

de Torres Vedras.

> Criação da Loja e Mercearia Social numa parceria com as 
nossas instituições de ação social.

> Dinamização do Programa Operacional de Apoio as Pes-
soas mais Carenciadas.

> Apoio aos seniores em diversos projetos, tais como Clube 
Sénior, Oficinas do Saber, Desporto e Passeios Sénior.

> Apoio para facilitar o acesso a cuidados de saúde primários.

> Continuação de parcerias com o Centro de Saúde e CM 
Torres Vedras, no projeto de Cuidados de Enfermagem ao 
Domicílio e com a ASAS de Ponte do Rol, no projeto de 
Fisioterapia em Cuidados Paliativos. 

> Continuação de parcerias existentes com as IPSS.

> Criação de linha telefónica de apoio aos mais idosos.

> Criação de serviço de Transporte a Pedido para os mais 
idosos que necessitem de se deslocar a serviços públicos 
no concelho.

> Criação de kit oferta para cada recém-nascido com resi-
dência na Freguesia.
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Educação e Juventude
> Construção do Centro Educativo do Sarge, em parceria 

com a CM.

> Investimentos nos edifícios escolares e seus espaços pú-
blicos. 

> Aprofundamento dos projetos de apoio às escolas e jardins 
de infância, como o Serviço e o Complemento de Apoio 
à Família. Manter o transporte regular de crianças para as 
escolas da Freguesia.

> Reforço dos projetos Psicologia nas Escolas e Espaço Família.

> Dinamização dos Programas de Tempo de Férias para os 
alunos das escolas da Freguesia.

> Criação de apoios/prémios de mérito escolar, através de 
regulamento próprio para o efeito.

> Reforço do projeto “Mini Freguês” e criação de novos pro-
jetos: “Presidente Por um Dia” e “Presidente vai à Escola”, 
dando a conhecer a Freguesia às nossas crianças.

> Criação do Livro da Freguesia para os mais jovens, com 
informação acessível sobre as localidades e roteiro que 
podem percorrer com as suas famílias. 

> Organização e dinamização do Dia da Juventude.

> Promoção da Semana do Ambiente com atividades de 
reflorestação junto da população mais jovem.

Associativismo
> Continuação do programa de cedência de carrinhas às 

associações.

> Continuar a apoiar obras de melhoria das condições físicas 
das associações.

> Apoio gráfico às associações para divulgação dos eventos 
e o apoio logístico necessário. 

> Criação da rubrica «Conheces a Nossa Associação?» .

> Atribuição de novo talhão aos Bombeiros Voluntários no 
Cemitério de São Miguel e recuperação do monumento 
em sua honra localizado em frente ao quartel.

> Apoio aos nossos bombeiros voluntários e elementos de 
outras instituições da Freguesia que desenvolvam traba-
lho meritório, através de redução total ou parcial de taxas 
e licenças a pagar à JF, conforme critérios a definir pela 
Assembleia de Freguesia. 

> Desenvolvimento de parceria com as associações cultu-
rais da Freguesia e Câmara Municipal, criando roteiros de 
visitas guiadas a exposições/ensaios/apresentações nos 
diversos equipamentos culturais. [ 10] 

Cultura e Património
> Apoio a eventos culturais, espetáculos e tradicionais fes-

tas nas nossas aldeias, como também nas festividades dos 
Santos Populares, no Castelo. 

> Criação de exposições itinerantes e concursos de fotogra-
fia que promovam a Freguesia.

> Criação de Roteiro «Pastel de Feijão e um Café» para pro-
mover o nosso doce regional.

> Continuação da manutenção e reabilitação do nosso pa-
trimónio. [9]

> Intervenções de reparação e pintura em diversas igrejas 
da Freguesia.

> Requalificação de moinhos na Freguesia pertencentes ao 
erário público.

> Dinamização do centro histórico, em parceria com as as-
sociações e os comerciantes ali instalados.

As propostas da lista do PS candidata à Junta de Fregue-
sia de Santa Maria, São Pedro e Matacães assentam numa 
linha de continuidade das boas práticas dos projetos im-
plementados, introduzindo projetos inovadores e dife-
renciadores nas mais variadas áreas de intervenção da 
Freguesia. São compromissos de ação, realistas porque 
temos experiência, mas ambiciosos porque conhecemos 
as potencialidades da nossa terra.
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Equipamentos e Espaço Público
> Execução de passeios nas aldeias e seus acessos, para 

maior segurança e mobilidade.

> Execução de rampa de acesso à Casa do Povo de Mata-
cães. 

> Reabilitação/criação de espaços públicos que visem a me-
lhoria da vivência da comunidade, como o Largo junto à 
Rua Miguel Jerónimo na Serra da Vila.

> Projeção de miradouros e espaços de recreio na Fregue-
sia.

> Reabilitação de arruamentos e pavimentação de estradas 
com a CM.

> Ao nível do saneamento básico, vamos continuar a traba-
lhar com os Serviços Municipalizados para servir todas as 
zonas já identificadas.

> Reabilitação e manutenção dos caminhos vicinais da Fre-
guesia. [11]

> Lançamento de Concurso Público para construção e ex-
ploração de Crematório no Cemitério de São Miguel.

> Construção do Parque de Lazer da Boavista-Olheiros.

> Reforço e aprofundamento do projeto das Hortas Comu-
nitárias.

> Execução de plano de regeneração urbana em Matacães, 
tentando atrair e fixar população.

> Solicitação para o reforço e a pintura de passadeiras na 
Freguesia.

> Colocação de novas paragens de autocarros em locais si-
nalizados. 

> Proposta da criação de zonas 30 km/h junto a escolas/ 
IPSS/ Centro de Saúde.

> Vamos primar pela gestão e manutenção dos espaços pú-
blicos, incluindo dos espaços verdes, pavimentos pedonais 
e parques infantis e conciliar com a autarquia a pertinência 
e a qualidade do mobiliário urbano, das placas toponími-
cas e da sinalização horizontal e vertical. [12]

> Na Higiene Urbana, promoção da separação e depósito 
dos resíduos produzidos. 

  

Serviços e Inovação
> Criação de novo site e aplicação móvel da Freguesia.

> Simplificação dos procedimentos existentes, tornando-os 
mais céleres e mais cómodos, através da Transição Digital 
e da Modernização Administrativa.

> Renovação do Boletim da Freguesia.

> Criação da rubrica PME da Semana, promovendo empre-
sas e empreendedores da Freguesia.

> Consolidação da relação já existente com o IEFP procu-
rando apoiar os cidadãos na procura de emprego.

> Promoção de conferências, debates e palestras nas mais 
variadas áreas de atividade da Freguesia.

> Requalificação do armazém em Arenes dando melhores 
condições aos colaboradores da JF, bem como ao projeto 
de recolha e distribuição alimentar.

> Reforço do Orçamento Participativo.

> Instituição do «Dia da Freguesia» com diversas iniciativas.

> Acompanhamento para assegurar e promover a rede mó-
vel e a fibra ótica em toda a Freguesia.

> Criação do Dia dos Vizinhos, por bairros e localidades, co-
locando as pessoas a falar umas com as outras em torno 
de um lanche partilhado.

> Promoção de ações de voluntariado diversas.

Descentralização 
> Na sequência do processo de descentralização, e no âm-

bito das novas competências transferidas da CM às juntas 
de freguesia, continuaremos a rentabilizar os meios dis-
poníveis e a alargar a nossa ação junto da população em 
todas as áreas envolvidas neste processo.

> Para o efeito, durante o próximo mandato, vamos dotar a 
Freguesia de mais recursos que nos permitam continuar a 
prestar um serviço de qualidade, especialmente na limpeza 
urbana da cidade, aprofundando o trabalho desenvolvido 
nos últimos dois anos.

> Criação do Programa Novos Bosques, em parceria com 
outras entidades, criando pequenos bosques com árvores 
diversas e demarcação de percursos de lazer, melhorando 
a sustentabilidade. É nossa intenção iniciar este projeto 
em terreno propriedade da Freguesia localizado na Serra 
da Vila.
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Iúri Seabra     
Torres Vedras

João Martins     
Torres Vedras

João Pedro Silva     
Torres Vedras

José Leiria     
Torres Vedras

João Pereira
Torres Vedras

José Freitas     
Torres Vedras

José Vicente “Toínha”    
Paúl

Abel Carvalho     
Figueiredo

Ana Malaquias     
Matacães

Bárbara Rodrigues     
Torres Vedras

Carlos Dias     
Varatojo

Carlos Miguel     
Torres Vedras

Clara Santos     
Torres Vedras

Cristiana Antunes     
Varatojo

Cristina Umbelino     
Torres Vedras

Fábio Passos     
Torres Vedras

Fernanda Monteiro     
Torres Vedras

Francisco Caseiro     
Torres Vedras

Fernando Barão     
Paúl

Francisco Martins     
Torres Vedras

Hélder Santos     
Torres Vedras

Lindinho Cambão     
Torres Vedras

Luís Paula     
Sarge

Luís Quental     
Varatojo

Mário Lopes     
Matacães

Maria Bettencourt     
Torres Vedras

Marta Rodrigues     
Torres Vedras

Orlando Antunes    
Varatojo

Pedro Abreu     
Casal do Repelão

Ruben Monteiro     
Torres Vedras

Susana Neves     
Torres Vedras

Vítor Mendes     
Torres Vedras

Tiago Pombal     
Torres Vedras

Sérgio Simões     
Torres Vedras

Rui Pestana       
Torres Vedras

Vitor Vicente   
Ribeira de Pedrulhos

Partido Socialista

os nossos apoiantes

Nós também apoiamos!

Alexandra Sousa 
Matacães

António Américo  
Paúl

Arminda Martins  
Torres Vedras

Bruno Camilo Silva 
Torres Vedras

Cassiano Cardoso  
Serra da Vila

Cláudia Valente 
Fonte Grada

Constantino Vicente  
Matacães

Fernando Bray  
Sarge

Francisco Cândido 
Torres Vedras

Ilda Vieitas  
Serra da Vila

João Batista   
Torres Vedras

Lurdes Antunes   
Varatojo

Raul Bernardino   
Torres Vedras

Rui da Silva  
Sarge

Sérgio Miranda 
Torres Vedras

Vítor Teodoro 
Torres Vedras


