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Consigo, Todos os Dias.
Caras e Caros Amigos,
Hoje, dirijo-me a cada um de vós, numa qualidade que sendo nova para mim, me
dá muito gosto e muito me honra: a de mandatária dos candidatos socialistas às
próximas Eleições Autárquicas.
E entendi por bem escrever-lhe porque, ao longo destes dezasseis anos de serviço público como Presidente de Câmara, a população deste Concelho (mesmo a
que não votou Partido Socialista) foi um parceiro de excelência, porque também
as críticas, desde que construtivas, são importantes para a elaboração de uma
nova ideia de Concelho, onde as Pessoas sejam a razão de toda a nossa ação e
onde efetivamente o que interessa é encontrar resposta para os problemas.
Poderá sempre dizer-me que falta fazer muita coisa. Concordo e é por isso que
hoje lhe venho dar conta que aceitei ser mandatária dos candidatos, porque os
conheço, acredito neles e sei que tudo irão fazer para dar continuidade e melhorar um projeto que é importante para Todos.
Deixe-me que lhe fale em particular da pessoa que se propõe para me substituir:
o Alberto Mesquita. Muitos, diria, muitos mesmo, o conhecem e sabem aquilo
que é importante saber à partida: que é um homem Honesto, Trabalhador e de
Confiança.
Tal como têm confiado em mim, peço-lhe que confiem nele e verão que vale a
pena.
Estou neste projeto ao lado de Todos os que agora se candidatam sob a sigla do
Partido Socialista, mas acima de tudo ao lado de Todos os que querem o melhor
para o Concelho e para as Pessoas.
Com muita amizade,
A Mandatária do PS para o Concelho de Vila Franca de Xira
Maria da Luz Rosinha
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Na capa: Candidaturas do Partido Socialista aos Órgãos Autárquicos do Concelho de Vila Franca de Xira.
Da esquerda para a direita: Luís Filipe Dias (União das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz),
Victor Batalha (Freguesia de Vila Franca de Xira), Cristina Artilheiro (União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras), Alberto Mesquita (Câmara Municipal), Maria da Luz Rosinha (Mandatária),
Jorge Ribeiro (União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa), Fátima Pires (Freguesia de Vialonga),
Afonso Costa (União das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho) e João Quítalo (Assembleia Municipal)
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