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Mandato 2017/2021  |  Prestar contas

Obras 
> Requalificámos as entradas do Turcifal. [ 1]

> Fizemos o saneamento da Cadriceira, Melroeira, Casal de 
Barbas e Carvalhal.

> Fizemos a casa de banho da igreja da Aldeia da Serra. 

> Requalificámos a estrada velha do Turcifal.

> Requalificámos os arruamentos de Almeirinhos e Casal 
Miguel.

> Requalificámos os arruamentos de Casal de Barbas, Frei-
xofeira, Melroeira, Cadriceira, Largo das Almoinhas na 
Freixofeira, o caminho da Serra do Socorro e a estrada da 
Mugideira à Cadriceira. [2]

> Fizemos o alargamento da Rua do Marco na Freixofeira.

> Conseguimos a construção de uma rotunda para melhor 
segurança nos cruzamentos do Turcifal e Colaria. [3]

Educação 
> Construímos o Centro Educativo da Freguesia do Turcifal 

em parceria com a Câmara Municipal. [4]

> Apoio às escolas e jardins de infância, com o Serviço e o 
Complemento de Apoio à Família.

Desporto e Lazer  
> Fizemos o projeto para cobertura do ringue da Freixofeira.

> Realizámos a Feira da Caça e Pesca. 

> Realização do Grande Prémio de Ciclismo do Turcifal e 
apoio ao Grande Prémio Joaquim Agostinho.
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Espaços Verdes 
> Manutenção e limpeza dos espaços verdes da Freguesia.

Ação Social
> Apoio aos seniores em diversos projetos, tais como os Pas-

seios Sénior e Desporto Sénior.

> Distribuição de máscaras de proteção individual no com-
bate à COVID-19.

Cultura e Património
> Manutenção e reabilitação do nosso património.
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Associativismo 
> Parcerias com coletividades para promoção de hábitos de 

vida saudáveis.

> Fizemos parceria com as associações para obras nas se-
des e parques desportivos assim como para a realização 
de atividades.



João Carlos Caldeira
Candidato a Presidente da Junta de Freguesia do Turcifal

Caros amigos,

Recandidato-me à presidência da nossa Freguesia, após um 
mandato extraordinário em que alcançámos muitos objetivos, 
como a construção do Centro Educativo e o saneamento na 
Cadriceira, Melroeira, Casal de Barbas e Carvalhal. 

A construção da rotunda no cruzamento da Nacional 8 com 
o Turcifal e Colaria/Freiria pela IP foi outra das nossas gran-
des vitórias. Foi um avanço na segurança e qualidade de 
vida dos nossos conterrâneos.

A construção dos passeios norte e sul do Turcifal é mais um 
exemplo de algo que conseguimos concretizar neste man-
dato e do qual nos orgulhamos. Tal como o alargamento da 
rua do Marco na Freixofeira e a colocação de novo asfalto 
em vários arruamentos de todas as localidades da Freguesia.

Alguns objetivos não conseguimos concretizar, muitos por 
força da pandemia, mas nunca deixámos de apoiar as nos-
sas pessoas e sentimos que essa foi a melhor confirmação 
de que o que fazemos importa.

O meu compromisso com todos os habitantes da Fregue-
sia do Turcifal é o de continuar um legado de homens bons, 
honestos e trabalhadores que, desde 1976, têm incansavel-
mente trabalhado para o que a nossa Freguesia é hoje:  uma 
referência municipal e nacional.

O trabalho de proximidade com o associativismo, o desen-
volvimento agrícola, a promoção do nosso potencial turís-
tico, a conservação da nossa paisagem protegida da Serra 
do Socorro, assim como a preservação do nosso cariz his-
tórico e secular, serão sempre as bases que nos guiarão na 
gestão da Freguesia.

O meu compromisso com todos é o de continuar a dedicar 
o melhor de mim em prol da comunidade.

Contem comigo, conto convosco!

João Carlos Caldeira 

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



Filipe Santos 
Turcifal

Jacinto Leandro  
Turcifal

Virgínia Runa       
Melroeira

Acácio Gomes   
Mugideira

João Costa   
Casal de Barbas

Ana  Botelho 
Cadriceira

Mara Eleutério   
Turcifal

Carolina Santos        
Freixofeira

Luís  Santos 
Melroeira

Conceição Espírito Santo 
Casal de Barbas

Fernando Caetano       
Carvalhal

Rafael Bernardes    
Turcifal

Tiago Rodrigues     
Turcifal

Margarida Santos   
Turcifal

Hélder Reis    
Mugideira

Marta Luz    
Freixofeira

Marta Santos       
Carvalhal

João Runa     
Almeirinhos

Albertina Costa   
Casal de Barbas  

José Marta   
Almeirinhos

Tatiana Esteves    
Aldeia da Serra

Paulo Lino       
Carvalhal

Mónica Caetano   
Carvalhal

Carlos Hipólito   
Melroeira

Marcelo Saldanha       
Turcifal

Sofia Caldeira    
Freixofeira

Sónia Martins    
Torres Vedras

Humberto Botelho       
Cadriceira

Carlos Oliveira   
Freixofeira

João Tomás Caldeira       
Freixofeira

José Franco    
Freixofeira

Filipa Galante
Campo Real

Rosa Luz
Turcifal

Sara Dores
Turcifal

Miguel Santos   
Turcifal

Gonçalo Caldeira    
Freixofeira

Maria Santos       
Turcifal

Patrícia Lino   
Carvalhal

Luís Gomes
Cadriceira

Sofia Ferreira  
Turcifal

a nossa equipa

www.LauraRodrigues2021.pt



Mandato 2021/2025  |  Compromisso

Obras
> Construção de nova sede para a Junta de Freguesia. [ 1] 

> Construção de novo cemitério da Freguesia do Turcifal.

> Construção da casa de banho para a igreja da Cadriceira.

> Requalificação de arruamentos nas aldeias da Freguesia.

Saúde
> Candidatura a USF para o Turcifal, a ter lugar no atual 

edifício da Junta de Freguesia e J.I. 

Desporto e Lazer
> Construção da cobertura do ringue da Freixofeira.

> Criação de percursos pedestres na Serra do Socorro.

> Realização de parceria com a população da Melroeira para 
utilização e dinamização da escola EB.

Associativismo
> Consolidação de parcerias com todas as associações da 

Freguesia.

> Apoio logístico às iniciativas locais para dinamização da 
Freguesia.Mobilidade

> Execução de passeios nas aldeias e seus acessos, para 
maior segurança e mobilidade.

Educação 
> Relação próxima com a comunidade educativa para pro-

jetos nos quais a JF possa colaborar.

> Continuação do serviço de transporte de alunos para Jar-
dim de Infância e EB.

Ambiente  
> Continuação do investimento e promoção da separação 

e reciclagem de resíduos urbanos.
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os nossos apoiantes

António Aniceto Carlos Martins José Justino Manuel Crispim

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

Partido Socialista


