


C A R O S  C O N T E R R Â N E O S
Temos e somos um grande município. Um município com

um potencial imenso. Um potencial que exige uma visão

moderna da sociedade, com pensamento estratégico, 

projetando o Concelho a médio e longo prazo.

A nossa candidatura propõe a todos os Torrienses um 

caminho. Um caminho em que todos tenham iguais 

oportunidades. Um caminho no qual a ética, o rigor e a 

Transparência sejam regra, e não a exceção, na gestão 

dos dinheiros públicos. Um caminho no qual a atração de 

investimento e a criação de emprego estejam no topo das 

prioridades. Um caminho onde a inovação, a criatividade e 

o empreendedorismo sejam verdadeiramente apoiados. 

Um caminho com coesão territorial, lembrando sempre 

que as Freguesias do Interior também são Torres Vedras. 

Um caminho com coesão social, onde, em especial, o 

apoio aos mais idosos e o envelhecimento ativo sejam 

integrados num trabalho contínuo. Um caminho com 

atividade cultural e desportiva para todos, durante todo 

o tempo. Um caminho através do qual as associações 

possam desenvolver a sua atividade, sem paternalismos 

e condicionamentos da Câmara Municipal.

Um caminho onde priorizamos as acessibilidades 

para que as nossas empresas e o Turismo possam 

desenvolver-se em melhores condições. Um caminho 

onde a Câmara Municipal tenha uma postura ativa em 

defesa da prestação de cuidados básicos de saúde para

todos.

Para este caminho conto com uma equipa competente, 

que permite que os Torrienses confiem e agarrem a 

oportunidade de virar a página e olhar para o futuro da 

nossa terra com mais esperança e ambição.

Torres Vedras merece esta lufada de ar fresco.

Quero fazer este caminho consigo, porque Juntos Somos

Mais Fortes.

CANDIDATO A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

A NOSSA TERRA MERECE MELHOR.

Desde os meus primeiros passos que 

conheço tão bem a vivência da cidade de 

Torres Vedras como a realidade das vilas e 

aldeias do nosso Concelho. Os meus pais 

e família são oriundos da Aldeia Grande 

(Maxial) e Vilar (Município do Cadaval). 

Vivo na cidade de Torres Vedras, onde 

estudei desde o Ensino Primário até ao 

final do Ensino Secundário e conquistei o 

meu núcleo de amizades mais próximas, 

as quais mantenho até aos dias de hoje. 

Tive os primeiros impulsos da vida política 

desde novo, mas foi durante os anos que 

estudei na Faculdade de Direito de Lisboa 

que comecei a olhar para a política com 

maior complexidade e a senti-la como 

vocação. Não só pelo conhecimento mais 

aprofundado em áreas muito específicas, 

mas também pelas pessoas com quem tive 

o enorme privilégio de me cruzar e que são 

uma referência no meu percurso pessoal, 

académico e profissional, como é o caso  

do Professor Marcelo Rebelo de Sousa. 

Profissionalmente, sou advogado numa 

sociedade de advogados a nível nacional, 

tendo ainda experiência profissional na 

Consultoria Fiscal, numa reconhecida 

multinacional. Fui docente do Ensino 

Superior e membro da Entidade Nacional 

da Reserva Agrícola Nacional e da 

Comissão Nacional da Reserva Ecológica 

Nacional e ainda fui membro de Gabinete 

Governamental, exercendo funções 

de especialista na área do Direito das 

Autarquias Locais. Integro, desde 2005, 

a Assembleia Municipal de Torres Vedras 

e fui candidato a Deputado à Assembleia 

da República em 2009 e 2011. A nível 

associativo, tenho um enorme respeito e 

carinho pelas associações que promovem 

ações objetivas e ajudam na qualidade de 

vida a nível local. Sou Sócio do Torreense e 

da Física há quase 30 anos, tendo recebido 

a Medalha de Prata referente a 25 anos de 

sócio de ambas as Associações. Sou ainda 

associado dos Bombeiros Voluntários de 

Torres Vedras e da A.P.E.C.I. Pela ligação 

familiar, sou sócio da Sociedade Filarmónica 

Incrível Aldeiagrandense há quase 20 anos. 

Casei em Santa Cruz há 7 anos e sou pai há 

4. A minha vivência familiar e social é feita 

em Torres Vedras e, nos meses de Verão, 

no litoral do Concelho.

Cada candidato a Vereador tem qualificações próprias 

que permitem dar resposta a cada um dos desafios que 

a Câmara Municipal de Torres Vedras enfrenta. É uma 

equipa composta com pessoas de grande dimensão 

humana, apresentando-se coesa e determinada em 

trabalhar muito, e bem, nos próximos 4 anos. É com 

enorme orgulho, e total confiança, que apresentamos 

esta equipa aos Torrienses.



NOVO HOSPITAL DE TORRES VEDRAS
A situação atual do Hospital de Torres Vedras merece

mais do que uma profunda reflexão. É obrigatório ter

coragem para agir. Mais do que uma questão partidária,

trata-se de uma questão regional. Estaremos na linha 

da frente contribuindo para que todo o Oeste fale 

a uma só voz junto do Governo (seja ele qual for) e 

lutaremos pela construção de um novo Hospital com 

condições e valências alargadas. Pela dimensão de 

Torres Vedras e pela maior proximidade a Lisboa, o 

Novo Hospital deve ser construído no nosso Concelho.

CRIAÇÃO DE UM PLANO DE INCENTIVOS À 
FIXAÇÃO DE MÉDICOS DE FAMÍLIA
Corresponde à atribuição de um subsídio de alojamento

para os médicos de família que pretendam fixar-se no 

nosso município. O subsídio será maior para os médicos

que se fixem em zonas de maior carência (sobretudo 

no Interior). Esta solução já existe noutros municípios 

com sucesso.

O  custo  anual será inferior ao que é atualmente 
gasto com a produção e distribuição da Revista 
Municipal, que passará a ser quase integralmente 

distribuída de forma digital. 

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE
Em parceria com o Agrupamento de Centros de Saúde

(ACES), pretendemos dotar o nosso Concelho de uma 

Unidade Móvel de Saúde, que permitirá às pessoas 

de mobilidade reduzida ou com maiores dificuldades 

de transporte um benefício de cuidados primários de 

saúde nas suas localidades.

TRANSPORTE A PEDIDO
Através de parceria com empresas de transportes e 

Juntas de Freguesias, iremos estabelecer o sistema 

de “Transporte a Pedido” nas localidades com maiores 

dificuldades de transporte. Com este serviço, a 

população poderá, sob marcação, solicitar transporte 

para as suas consultas médicas.

CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE
Em parceria com o ACES, reforçaremos o apoio para a 

construção de novos centros de saúde no Concelho.

+ SEGURANÇA
Para quem circula com os seus veículos, mas também 

para as localidades de Ponte do Rol, Casalinhos de 

Alfaiata, Caixeiros, Silveira, Boavista, Fonte Grada ou 

Palhagueiras, cujos residentes, atualmente, sofrem 

com tráfego de passagem.

+ COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL
Para além de ser uma obra estruturante para atrair 

mais investimento, especialmente ao nível agrícola, 

são várias as empresas que irão usufruir de melhores 

condições de transporte para os seus produtos. Com 

a poupança de tempo, as empresas poderão ser mais 

competitivas e, assim, gerar mais emprego. 

+ TURISMO / + COMÉRCIO
Acompanhada de um programa de atividades que 

Santa Cruz, Santa Rita e as praias da Freguesia de São 

Pedro da Cadeira merecem, a nova estrada permitirá 

ter um turismo de qualidade, gerador de receitas para 

o comércio de toda a zona envolvente das nossas 

praias e para a Câmara Municipal, criando condições 

para a redução de impostos aos torrienses.

+ COESÃO DO TERRITÓRIO
Fruto da dimensão do nosso território, atualmente 

as populações residentes no Interior do Concelho 

demoram, muitas vezes, mais de 45 minutos a chegar 

às nossas praias. Com a nova estrada, encurtamos 

distâncias e facilitamos o acesso de todos os Torrienses 

à nossa costa.

+ AMBIENTE
Melhores condições rodoviárias permitirão também 

uma redução significativa da poluição gerada pelos 

veículos, sobretudo nas localidades onde o tráfego 

atualmente é mais intenso.

PREÇO
Este projeto resulta, essencialmente, na construção 

de 3 grandes variantes e de duplicação da via, 

aproveitando-se boa parte do que já existe. Assim, o 

valor estimado é muito inferior ao projetado para a 

Estrada contemplada no P.D.M.. A estimativa produzida 

pelos Arquitectos e Engenheiros que conceberam 

este projecto é de 6 milhões de euros, o que significa, 

a 10 anos, pouco mais de 1% do orçamento anual. 

Acreditamos que este valor será, rapidamente, 

recuperado com o aumento da economia que irá gerar.

COESÃO SOCIAL
Juntos trabalharemos com as Instituições de 

Solidariedade Social. Em Torres Vedras TODOS têm 

lugar. Dos mais novos aos mais velhos. Dos vários 

estratos sociais. Todos são importantes! A execução de 

políticas sociais deve congregar TODOS. Trabalharemos, 

em conjunto com as IPSS, Misericórdia, Associações 

de cariz social presentes no nosso Concelho para que 

tenhamos um Concelho com mais coesão social.

APOIO AOS IDOSOS
“MENTE SÃ EM CORPO SÃO“

(em colaboração com as Juntas de Freguesia e com 

Professores Aposentados):

- Reforço da componente de atividade física para os 

idosos;

- Reforço (fazendo ao longo de todo o ano) dos passeios 

culturais/turísticos;

- Apoio, na área do transporte, a consultas médicas;

- Universidade Sénior (nos Lares, Centros de Dia e 

Juntas de Freguesia).

Nova Estrada. Nova Visão. O adiamento sucessivo da construção de uma estrada para Santa Cruz tem feito com que 

Torres Vedras se encontre a perder competitividade com os seus municípios vizinhos. 



As Associações deixarão de estar condicionadas pelo 

poder, quase pessoal, do presidente de Câmara decidir 

quando e quem apoia. Vamos criar um Regulamento 

que definirá os critérios e as condições para apoiar as 

associações durante todo o mandato.  

CRITÉRIOS PARA O APOIO ASSOCIATIVO

Pretende-se envolver as associações na realidade 

financeira do Município, as quais receberão, tendo por 

base o apoio atual, uma % sobre as transferências do 

Estado para o Município.

SIMPLEX NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS

Uma das maiores dificuldades vividas é a enorme 

burocracia que existe na organização das festas. A 

Câmara Municipal deve ter um papel interventivo que 

ajude e agilize a documentação necessária. Para além 

disso, ao invés de estarem dependentes da vontade 

da Câmara Municipal apoiar financeiramente, vamos 

assegurar os custos inerentes às licenças necessárias 

para os eventos.

CANDIDATURAS DE ASSOCIAÇÕES

Criação de uma Equipa Multidisciplinar na Câmara 

Municipal que garanta a preparação de candidaturas 

associativas em tempo útil.

É inaceitável que 6 mil torrienses ainda não disponham

de saneamento básico. É investimento que não traz 

notoriedade, mas trata-se de um direito que a ninguém

deve ser negado e não pode ser adiado. Dedicaremos 

especial atenção a esta área. Assim:

- Asseguraremos saneamento básico para todos os

Torrienses;

- Renovaremos a frota automóvel do município, sempre

que for necessário, dando preferência aos veículos

elétricos;

- Optaremos por equipamentos de iluminação pública

de baixo consumo energético;

- Criaremos, em todas as Freguesias, uma estação de

recolha e tratamento de excesso de calda de pesticidas

utilizados na agricultura.

Juntos pela Transparência.
Melhor gestão dos impostos dos Torrienses.
Os autarcas são gestores do erário público, não são seus donos. É, portanto, fundamental 

que todas as decisões sejam, por um lado, participadas e, em segundo, facilmente 

compreensíveis. Infelizmente, Torres Vedras encontra-se na cauda do Índice da 

Transparência Municipal, ocupando um lamentável 208.º lugar entre os municípios do 

País.

Por uma Câmara Municipal transparente, juntos assumimos o compromisso de:
- Publicar atualizadamente no site da autarquia todos os contratos públicos celebrados pela Câmara

Municipal, SMAS e Promotorres;

- Solicitar vários orçamentos, de pelo menos 3 entidades, para todas as obras contratadas;

- Explicar detalhadamente os critérios de escolha de um fornecedor em detrimento dos demais.

Torres Vedras, outrora pujante, tem vindo a perder dinâmica e vida ao longo dos anos. Tal como em outras áreas, a 

reversão deste caminho faz-se através de soluções estruturais e outras de desenvolvimento de atividades.

Estes são alguns dos exemplos de requalificação que pretendemos fazer em todo o Concelho, com destaque para:

É preciso dar mais vida a Torres Vedras e ao seu comércio tradicional. Atualmente, o Jardim da Graça é um espaço cujo 

potencial se encontra desaproveitado. A sua requalificação é essencial para trazer mais pessoas e mais atividade 

económica à cidade. Assim teremos um Jardim mais amplo, onde as pessoas, de todas as gerações, podem conviver 

e verdadeiramente usufruir.

Com esta requalificação, Torres Vedras terá um Largo central para ser vivido, com condições excecionais para a 

realização de espetáculos e outras atividades lúdicas e culturais.

REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DE JOGOS DE SANTA CRUZ

Há 4 anos, o PS apresentou este projeto como a sua missão para o mandato 2013/2017.  Como em tantas outras 

promessas, falhou a sua concretização. Entendemos que é importante e vamos fazê-lo.

ALCATROAMENTO E PASSEIOS EM TODAS AS LOCALIDADES

Trabalho contínuo e não apenas em período eleitoral. Após eleitos, iremos trabalhar com cada um dos Presidentes 

de Junta e, juntos, faremos um plano estruturado e organizado, a 4 anos. O planeamento e trabalho vai ser 

ainda efectuado com entidades externas, para evitar o que hoje se vê: estradas recentemente alcatroadas serem 

“rasgadas”. A falta de planeamento custa muito dinheiro às pessoas. 

ESPAÇOS VERDES E DE LAZER

Em conjunto com as Juntas de Freguesia, vamos encontrar os melhores espaços para reforçar a intervenção.

PORTUGAL 2020 REQUALIFICAÇÃO DO EDIFICADO

Aproveitamento de todas as oportunidades que surjam para requalificação do património do Concelho, com 

continuidade dos projetos já aprovados, tendo sempre em vista a utilização por parte da população.



FEIRA DE SÃO PEDRO

Vamos torná-la mais atrativa, com reforço da sua 

componente agrícola e com um espaço destinado a 

espetáculos.

CARNAVAL

O maior evento Torriense pode, e deve, ser melhorado,

designadamente ao nível da segurança e da sua 

promoção. Mas o Carnaval é nosso e recusamos a ideia 

de, como aconteceu em 2017 com o Ocean Spirit, ter 

a sua co-organização transferida para uma empresa 

que não conhece a nossa realidade e o espírito bem 

Torriense.

ALDEIA NATAL

Iremos investir numa programação de rua apelativa 

para a população, especialmente para as crianças.        

Faremos em parceria com os comerciantes locais.  Como 

Municípios vizinhos já provaram, um investimento 

bem estruturado tem retorno para todos: população, 

Município e comércio.

FEIRA ANUAL DE AGRICULTURA

Não é aceitável que o Município com maior expressão 

vinícola do País, e um dos maiores ao nível frutícola 

e hortícola, não dinamize e promova o que é nosso. 

Vamos fazê-lo, em articulação com as Associações e

agentes do setor.

ATIVIDADES NAS PRAIAS

Dinamizaremos, com atividades e espetáculos para 

todas as gerações, a atividade cultural e artística, com 

a dignidade e a qualidade que Santa Cruz (incluindo 

Praia Azul, Santa Rita e Porto Novo) e as praias da 

Freguesia de São Pedro da Cadeira. 

PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS DE AGRICULTURA 
E TURISMO
A promoção de Torres Vedras também se faz através 

da aposta clara na divulgação dos nossos produtos e 

empresas nas grandes exposições/feiras. Em 2018, 

Torres Vedras contará com stands próprios no Salão 

Internacional do Setor Alimentar e Bebidas e na Bolsa 

de Turismo de Lisboa, que farão justiça à dimensão 

agrícola e turística do nosso Concelho.

REUNIÕES NO PARLAMENTO EUROPEU

Torres Vedras pode ser mais. Uma liderança forte, 

respeitada e com iniciativa pode levar o nome de 

Torres Vedras mais longe. Foi nesse quadro que Marco 

Claudino, ainda apenas como candidato, reuniu com o 

Presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural (AGRI) do Parlamento Europeu, 

o polaco Czesław Adam Siekierski e com o Presidente 

do Intergrupo “Vinho, bebidas espirituosas e alimentos 

de qualidade” do Parlamento Europeu, o italiano 

Herbert Dorfmann”. Eleitos seremos incansáveis na 

promoção do Concelho dentro e fora de portas.

OUTDOORS EM LISBOA 
A nossa candidatura foi notícia a nível nacional por ter 

tido a audácia de colocar cartazes em Lisboa. Fizemo-

lo divulgando o Turismo, a Agricultura e o Património 

Histórico Torriense. Mas também convidando a 

investir no nosso Município. Fizemos o que a Câmara 

Municipal, com imensos meios, não faz. Torres Vedras 

merece e, connosco, terá outra ambição e dimensão.

A Juventude é uma área transversal, a qual é 

influenciada, entre outras, pelas políticas educativas, 

culturais, desportivas, habitacionais e de emprego. Há, 

ainda assim, eventos especialmente direcionados que 

devem ser promovidos, designadamente:

- Futurália em Torres Vedras;

- Retomar a Festa da Juventude.

Para a nossa candidatura, o desenvolvimento da 

política desportiva é fundamental. Assim, a política 

desportiva do município vai passar por: 

- Apoio criterioso da formação desportiva, através de 

Clubes e Associações; 

- Promoção de eventos desportivos, designadamente 

ao nível do ciclismo - desporto bandeira da região;

- Construção da Cidade Desportiva (objetivo para dois 

mandatos); 

- Criação do Portal do Desporto: plataforma online 

no qual, por um lado, as entidades que pretendam 

organizar eventos podem requerer os devidos 

licenciamentos e, por outro lado, estarão disponíveis 

todos os eventos e notícias relativas ao desporto no 

Concelho.

A Educação é, para nós, uma grande prioridade. Só 

com uma Educação de rigor, onde o trabalho e a 

exigência são estimulados, teremos um melhor futuro. 

Entendemos que, para além da construção/renovação 

dos edifícios escolares, é fundamental uma ligação 

próxima entre Câmara Municipal/Juntas de Freguesia, 

a Escola e as famílias. Assim, iremos: 

- Completar a renovação do parque escolar, com a 

construção e requalificação de escolas; 

-  Proceder à retirada de todo o amianto nas escolas; 

- Criar a figura de Interlocutor de Agrupamento, agente 

de comunicação privilegiado entre a Autarquia e cada 

Agrupamento de Escolas; 

- Fomentar a ligação entre as escolas e as empresas;

- Desenvolver o projeto de formação contínua Academia 

de Professores.

A mobilidade urbana deve constituir uma preocupação 

permanente. Contudo, e das apesar das implicações 

práticas que a mobilidade e acessibilidades têm na 

vida da população e na sua qualidade de vida, não 

tem merecido a atenção devida.  Assim, os nossos 

objectivos serão: 

- Revitalizar o comércio no centro da cidade, criando 

linhas que façam afluir as pessoas para aquela zona;

- Criar outras condições de parqueamento para os 

residentes e para quem nos visita;

- Circulação mais segura e mais fluente;

- Eliminar a descontinuidade e subdimensionamento 

dos passeios;

- Corrigir passeios com inclinação elevada;

- Suprir o pavimento irregular e pouca aderência.



Torres Vedras localiza-se a 30 minutos de Lisboa, do 

seu porto e do seu aeroporto. Estamos servidos por 

autoestradas para Norte e Sul. Temos uma população 

trabalhadora e empreendedora. Considerando estas 

características altamente valiosas do nosso Concelho, 

é fundamental que a Câmara Municipal tenha um 

papel ativo na atração de investimento - externo, 

mas também interno - com vista à criação de mais e 

melhor emprego. Hoje, mais de uma dezena de milhar 

de Torrienses desloca-se para fora do Município. 

Alguns por opção, a maioria por não encontrarem 

opções no nosso Município. Na pré-campanha eleitoral 

colocámos este ponto na agenda política. Assumimos 

que iríamos criar um regulamento com benefícios 

fiscais para investimentos que gerassem emprego. 

Esse é o critério. O atual executivo camarário, copiando 

a ideia, apressou-se a elaborar um Regulamento, 

o qual já foi aplicado para um investimento. Se 

mais não fosse, já tinha valido esta nossa iniciativa. 

Vamos aperfeiçoar o Regulamento, de forma a que, 

ao contrário do que acontece atualmente, também os 

pequenos e médios investimentos possam beneficiar 

de incentivos. Acreditamos que, com um Executivo 

dinâmico, trabalhador e com visão, muitos serão 

os investimentos que conseguiremos captar para o 

Município e, assim, fazer com que Torres Vedras volte 

aos tempos áureos em que foi a verdadeira Capital do 

Oeste.

REDUÇÃO DE 10% DO IMI
A Câmara Municipal sobrecarrega os Torrienses com 

impostos e taxas, sobretudo no IMI, no qual se verificou 

um aumento brutal nos últimos anos. É possível, 

sem colocar em causa as finanças do Município e o 

desenvolvimento dos nossos projetos, reduzir em 10% 

a fatura do IMI para todas as famílias. 

PAGAR A TEMPO E HORAS
É preciso honrar os compromissos a tempo e horas. 

Para além da contratação viciada que afasta potenciais 

empresas prestarem serviços à Câmara Municipal, 

outras empresas recusam-se atualmente a trabalhar 

com a Câmara Municipal pelo atraso no pagamento. 

Pagar a tempo e horas permitirá poupar muito dinheiro 

ao contribuinte. Por outro lado, quando a Câmara 

Municipal decide atribuir um apoio a uma associação 

procederá à transferência devida num curto prazo. 

É indigno e prejudicial o que atualmente se verifica, 

quando da promessa do apoio até à sua efetiva 

transferência chegam a passar mais de 2 anos. Para 

além disso, esta prática é contrária à democracia, na 

medida em que condiciona a liberdade das associações 

e dos seus dirigentes.

A candidatura Juntos Somos Mais Fortes, liderada por 

Marco Claudino, é desde logo uma aposta vencedora. 

Concretiza a intenção de chamar a Sociedade Civil 

para integrar a construção de um projeto para o 

nosso Concelho. São muitos os nossos candidatos 

independentes. Convidados pelas suas qualidades 

pessoais, pelo modo como exercem a sua cidadania e 

pelas provas dadas a nível profissional. São muitos os 

nossos candidatos sociais-democratas e centristas, 

convidados exatamente pelas mesmas razões. A 

nossa força são as Pessoas. Por isso, queremos 

contagiá-lo com a crença que vamos dar um novo 

rumo a Torres Vedras. É um desafio e um privilégio 

ser candidata a presidente da Assembleia Municipal. 

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do 

Município, a quem cabe a fiscalização do executivo e 

das empresas municipais. Assumo um compromisso 

claro: a concretização da Transparência Municipal. 

Todas as Freguesias, associações, empresas e 

pessoas têm de ter o mesmo tratamento por parte 

da Autarquia. Na casa da democracia não pode haver 

lugar a favorecimentos, promiscuidades, interesses 

partidários ou de outra natureza. Cabe também à 

Assembleia Municipal apreciar as grandes linhas da 

política municipal. É preciso garantir, de uma vez 

por todas, que as decisões políticas visam, única 

e exclusivamente, o superior interesse de Torres 

Vedras e dos seus Munícipes. 

UM CONCELHO CULTURAL  E TURÍSTICO
Acreditamos que a Cultura deve ser para todos. 

Apoiaremos a atividade cultural e estimularemos a criação 

artística, levando a Cultura a todas as Freguesias. Mas 

também entendemos que Cultura e Turismo, enquanto 

alavancas no desenvolvimento e da diferenciação das 

regiões portuguesas, devem estar de braço dado. Assim, 

daremos especial enfoque ao seus compromissos: 

- Apoio à atividade cultural;

- Preservação do património histórico;

- Valorização do património imaterial;

- Biblioteca Municipal: dinamização e fomentação da 

leitura, descentralizada por todas as Freguesias, em 

parceria com Escolas, Centros de Dia e IPSS´s; 

- Teatro-Cine: gestão direta com programa próprio e 

condições de cedência, pelo pelouro da Cultura, poupando 

tempo e recursos; 

- Criar um Fórum de Tertúlias, para debates com 

regularidade de temáticas sobre pensamento, filosofia e 

novos conceitos de cultura social; 

- Criação do canal online SANTA CRUZ ON, dedicado ao 

desporto em particular ao Surf, com vista a captar novos 

turistas;

- Criação do Festival Internacional de Música Clássica.



João A. Pistacchini Calhau 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE APOIO

 

Conheço muito bem o Marco Claudino e quando me 

informou da candidatura à Presidência da Câmara 

Municipal de Torres Vedras não hesitei em apoiá-lo.  

O Marco Claudino representa uma nova maneira 

de pensar e agir que me faz acreditar num 

futuro melhor. Torres Vedras bem o merece. 

Tem a minha inteira confiança.

José Alberto Sardinha 

MANDATÁRIO DA CANDIDATURA

 

Reconheço no Marco Claudino as qualidades pessoais e

profissionais, rigor e competência para relançar Torres 

Vedras num novo ciclo de mudança e engrandecimento

do Concelho. A sua capacidade de trabalho e de 

construção de consensos, a sua energia e determinação

indicam-no como a pessoa certa para liderar esse 

projecto a bem de Torres Vedras e dos Torrienses.

Entendemos as Juntas de Freguesia como parceiras e, neste sentido, aumentaremos as competências a descentralizar, 

com a devida comparticipação financeira. Os contratos serão publicados no site da Câmara Municipal, assim como os 

respetivos relatórios de execução. Áreas como a educação, a ação social e a requalificação do espaço público podem, 

e devem!, ser trabalhadas em conjunto. 


