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Saúde
> Construção do Centro de Saúde da Ventosa (cedência do 

edifício por parte da Junta de Freguesia).

> Fizemos várias reuniões e os mais variados contactos com 
a Câmara Municipal e a direção da ACES a manifestar a 
preocupação com a falta de médicos no Centro de Saúde 
da Ventosa, algo pelo qual continuaremos a lutar.
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Obras
> Construção de vários passeios pedonais.

> Reparação de habitação social.

> Obras de arruamentos de Cadoiço e Figueiras.

> Requalificação do Largo de S. José nos Arneiros (a de-
correr). [ 1]

> Alargamento de via com construção de muralha na Rua 
Moinho da Oureça. [2]

> Construímos passeios pedonais em várias localidades.

> Fizemos calcetamentos: na rua em frente à EB1 da Pedra 
e na Rua do Celeiro na Moçafaneira.

> Construção de ponte no Casal da Salgadeira.

> Pintámos a muralha na Rua do Barreiro na Pedra.

> Fizemos a calçada dos moinhos na Bordinheira.

> Fizemos a estrada do Vale na Moçafaneira com calceta-
mento.

> Construímos o muro/muralha em Montengrão.

> Alargamento de via e construção de muro na Rua do Ou-
teiro, Murteira.

> Asfaltamentos em Carreiras – Casais da Arruda e Bordi-
nheira – Casal da Arriota. [3]

> Construção de muralha na Rua da Boavista em Fernandi-
nho (a decorrer).

> Fizemos o projeto da nova sede da Junta de Freguesia na 
Moçafaneira.

> Calcetamento da Rua da Esperança – Costa d’Água.

> Ampliação do armazém da Junta de Freguesia.

> No cemitério, fizemos calcetamento, delimitação, pintura, 
ampliação e construção de gavetões. [4]

> Limpeza das margens do Rio Sizandro e outras linhas de 
água.

Associativismo e Desporto 
> Construção de infraestrutura de apoio à pista de atletismo 

da Carregueira.

> Apoio às associações nas suas atividades.

> Cedência de transporte às associações.

Educação 
> Aquisição de produtos de higiene e limpeza.

> Manutenção de espaço exterior – jardins.

> Obras de manutenção do Centro Educativo da Ventosa 
(CEV).

> Fornecimento de refeições escolares.

> Disponibilizámos o serviço de psicóloga/terapeuta da fala 
a alunos do CEV.

> Transporte escolar da autarquia e de aluguer.

> Gestão do SAF – atividades extracurriculares de música, 
expressão dramática e atividade física.

> Apoio aos trabalhos da horta do CEV.

Ação Social 
> Recuperação de habitações degradadas e apoio a famílias 

com distribuição de bens alimentares, em parceria com a 
Câmara Municipal.

> Transporte de utentes e disponibilização de pessoal auxi-
liar para a campanha de vacinação COVID-19.

> Recolha e distribuição de cabazes de produtos alimenta-
res a famílias carenciadas e sinalizadas pela Santa Casa 
da Misericórdia e pela Cruz Vermelha Portuguesa – Dele-
gação de T. Vedras.

> Execução do projeto «Batata Solidária» (plantação, colhei-
ta e doação de batata a instituições sociais).

Aquisição de Equipamentos 
> Escavadora – mini giratória;

> Trator;

> Reboques;

> Triturador;

> Lavadora de alta pressão.
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Caros amigos,

É com enorme orgulho, motivação e sentido de responsabi-
lidade que eu e a minha equipa nos recandidatamos a mais 
um mandato à Junta de Freguesia da Ventosa. Sabemos 
do muito trabalho desenvolvido nos anteriores mandatos, 
mas também temos consciência do muito trabalho que nos 
espera e que está por realizar. Contudo, podem contar con-
nosco para servir e trabalhar pela nossa terra – a Freguesia 
da Ventosa – com total dedicação, empenho e honestidade.

Temos vivido tempos de provação, que diariamente nos de-
safiam a ser a melhor versão de nós próprios: mais presentes, 
mais capazes, melhores seres humanos. Mas também torna-
ram mais evidente qual o sentido da nossa intervenção na 
esfera pública: servir a população, atendendo ao que verda-
deiramente importa, que são as pessoas e, em particular, as 
pessoas da nossa terra. A Terra que é nossa, a Terra que é a 
casa comum, a Terra que amamos, a Terra a que nos damos.

É por todas estas razões que eu e a minha equipa queremos 
construir um melhor futuro para a nossa Freguesia. Por isso, 
contamos com o vosso apoio, assim como todos vós podem 
contar connosco.

Pela Nossa Terra, Pela Ventosa.

Luís Batista

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



Manuel Fernandes 
Fernandinho

Carlos Silva  
Moçafaneira

Cristina Reis       
Lugar Estrada

Humberto Santos   
Arneiros

Ricardo Fraústo   
Casal Mucharreira 

Catarina Gomes 
Pedra

Bruna Ferreira 
Bordinheira

Luís Inácio
Pedra

Rui Simões    
Murteira 

Cristiana Silva
Pedra

Marília Batista   
Arneiros

João Bernardes       
Carregueira

João Antunes    
Moçafaneira

Nuno Silva 
Ventosa

Ângela Gomes    
Bonabal

Sandra Franco    
Bogalheira

Adriana Santos 
Arneiros-Gafanhotos

Marlene Santos        
Montengrão

Jorge Reis   
Cadoiço

www.LauraRodrigues2021.pt

a nossa equipa
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Educação
> Vamos continuar a dar todo o apoio ao centro Educati-

voda Ventosa, nas suas solicitações e necessidades,  para 
proporcionar as melhores condições de aprendizagem aos 
alunos e de trabalho aos professores e demais funcionários.

Cultura e Património
> Manutenção e reabilitação do nosso património.

> Dinamização de atividades científicas e culturais no âmbi-
to da parceria firmada com a Cátedra de Estudos Globais 
da Universidade Aberta.

Desporto e Lazer
> Construção do Parque Verde e de Lazer da Ventosa.

> Implementação de um circuito pedestre (PR) na Fregue-
sia – conectado à Rota da Vinha e do Vinho.

Associativismo
> Preservação das parcerias com as nossas associações, 

valorizando-as e apoiando o seu desenvolvimento.

> Apoio para a realização de festividades com as associa-
ções da Freguesia.

Ambiente
> Apoio à construção de Ecocentro.

> Manutenção de espaços verdes.

> Promoção da separação e depósito dos resíduos produ-
zidos. 

Rede Viária
> Manutenção e conservação de caminhos agrícolas.

> Construção de passeios pedonais em vários locais da Fre-
guesia.

> Realização de asfaltamentos (continuação).

Saúde e Ação Social
> Exigir junto das entidades competentes os recursos ne-

cessários ao bom funcionamento do Centro de Saúde, 
garantindo a resposta à população.

> Apoio aos seniores em diversos projetos, tais como os 
Passeios Sénior e Desporto Sénior.

> Continuação das parcerias com a Cruz Vermelha Portu-
guesa – delegação de T. Vedras, Santa Casa da Misericór-
dia e Câmara Municipal para apoio a famílias carenciadas.

> Apoio na requalificação de habitações degradadas, em 
parceria com a Câmara Municipal. 

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

> Execução do parque de estacionamento e loteamento no 
terreno atrás do Centro de Saúde da Ventosa, em parceria 
com a CMTV.
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Carlos Veloso João BernardesPaulo PereiraJoão Augusto Luz Rui Duarte

Nós também apoiamos!

Elisabete Constantino Silvino Feijão dos Santos José Leonardo Antunes António Miranda Fernando Manuel Fernandes

Partido Socialista

veja os vídeos em www.LauraRodrigues2021.pt

os nossos apoiantes


