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Todos os Dias!
ALBERTO MESQUITA
Candidato à Presidência
da Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira

Dia 1 de Outubro
Vote Partido Socialista
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A nossa Equipa para todo o Concelho de Vila Franca de Xira. Da esquerda para a direita: Pedro
Castelo (União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras), Anabela Bastos (União
das Freguesias de Alhandra, Calhandriz e São João dos Montes), Jorge Ribeiro (União das
Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa), Alberto Mesquita (Câmara Municipal),
Maria da Luz Rosinha (Mandatária), Fernando Paulo Ferreira (Assembleia Municipal), Ana
Catarina Necho (Freguesia de Vialonga), Afonso Costa (União das Freguesias de Alverca do
Ribatejo e Sobralinho) e João Santos (Freguesia de Vila Franca de Xira)

autarquicas.ps2017@gmail.com

Candidato à Presidência
da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira

FERNANDO PAULO FERREIRA
Cara / Caro Concidadão,
Apresento-me, nestas Eleições Autárquicas, como cabeça de lista à Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira,
Órgão para o qual preparámos uma equipa que garante
a representatividade de todo o nosso território e suas comunidades, sendo, simultaneamente, uma lista de grande diversidade etária, de militantes ou independentes, com formações profissionais e experiências de vida diferenciadas.
Sendo candidatos do Partido Socialista, o mandato que lhes for confiado pelos Cidadãos será exercido com elevado sentido de rigor e responsabilidade, visando,
sempre, a adoção de medidas e ações que conduzam à qualificação do Concelho.
www.ps-vfx.com

>

É nosso entendimento que, à medida que a qualidade de vida aumenta
(e isso é visível desde que o Partido Socialista assumiu a gestão do Município),
aumenta também a exigência dos Cidadãos, Associações, Empresas e outros
Agentes de desenvolvimento local, o que nos incentiva a continuar a trabalhar
e a contribuir para o desenvolvimento integrado e sustentável do Concelho.
Neste contexto, é particularmente importante reforçar a confiança dos Cidadãos na Democracia, o que pretendemos concretizar através de um trabalho redobrado na articulação com as Escolas e no lançamento da figura do
Provedor do Munícipe, que garantirá a defesa do interesse das Pessoas junto
dos serviços municipais.
No próximo dia 1 de outubro participe no ato eleitoral e vote Partido Socialista.

autarquicas.ps2017@gmail.com

Mandatária do Partido Socialista
para o Concelho de Vila Franca de Xira

MARIA DA LUZ ROSINHA
Caras e Caros Amigos,
Encontramo-nos a escassos dias do ato eleitoral para as
Autárquicas, momento em que cada um de nós vai tomar
uma decisão de grande importância que é a escolha de
quem vai dirigir nos próximos quatro anos os destinos políticos do Município
de Vila Franca de Xira.
Trata-se de uma decisão de responsabilidade, porque VOTAR dá a cada um de
nós o direito de nos manifestarmos a cada momento sobre o que acontece
no nosso território, participando de uma forma ativa nos destinos do espaço
onde vivemos.
www.ps-vfx.com
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Cada vez mais exercer a cidadania é definir o que queremos para a nossa terra
e se a Liberdade e a Democracia, são direitos, de que não queremos abdicar, o
dever de VOTAR é absolutamente equiparado.
E se o Poder Local é o que está mais próximo dos cidadãos, os cidadãos devem efetivamente manifestar opinião e fazer avaliação. E só o podem fazer
votando.
VOTAR NO PARTIDO SOCIALISTA,
VOTAR EM ALBERTO MESQUITA
E NOS CANDIDATOS SOCIALISTAS,
é garantir as condições para dar continuidade a um trabalho que tem modificado o rosto do Concelho.

facebook.com/psvilafrancadexira
autarquicas.ps2017@gmail.com

Candidato à Presidência
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

ALBERTO MESQUITA
Caras e Caros Munícipes,
Cada eleição autárquica representa uma oportunidade
essencial para que os Cidadãos do Concelho escolham,
livremente, de entre as diferentes candidaturas, um Programa e uma equipa a quem confiar a gestão do nosso futuro comum.
Desde que o Partido Socialista assumiu a gestão do Concelho de Vila Franca de
Xira, o mesmo transformou-se positivamente num território com mais qualidade, mais moderno e também mais competitivo à escala regional.

www.ps-vfx.com

>

Vila Franca de Xira é um Concelho onde, Todos os Dias, se sente que vale
a pena Viver, Estudar, Trabalhar e Investir.
Tal é possível porque ouvimos os anseios das pessoas, as suas sugestões, ponderamos as soluções e, Juntos, fazemos um Concelho Melhor para Todos.
É nosso entendimento que o trabalho autárquico nunca está concluído. Todos
os Dias é preciso inovar, melhorar, apresentar novas propostas e incentivar novas dinâmicas, com objetivos de curto, médio e longo prazo.
O Partido Socialista é o único que no presente ato eleitoral apresenta propostas e compromissos.
Cabe-lhe a si a decisão final, no próximo dia 1 de Outubro, votando nos nossos
candidatos e nos nossos programas.

autarquicas.ps2017@gmail.com
@psvilafrancadexira

LISTA DE CANDIDATOS À CÂMARA MUNICIPAL
EFETIVOS

SUPLENTES

1 - ALBERTO MESQUITA
2- ANTÓNIO OLIVEIRA
3 - MANUELA RALHA
4 - ANTÓNIO FÉLIX
5 - FÁTIMA ANTUNES
6 - JORGE ZACARIAS
7 - LUÍS MONTEIRO CARVALHO
8 - ALEXANDRA TAVARES
9 - ANA SOFIA PIRES
10 - LUÍS COELHO
11 - DIANA MOTA

12 - JOSÉ MANUEL PEIXEIRO
13 - FILIPA TAIPINA
14 - ANDRÉ VAZ
15 - RAQUEL AFONSO
16 - RICARDO BRAGANÇA SILVEIRA
17 - PEDRO COSTA
18 - NATÁLIA SIRORUCA
19 - HUGO MOISÉS VICENTE
20 - CRISTINA ARTILHEIRO
21 - JOSÉ SABINO LOPES
22 - VICTOR MENDES

www.ps-vfx.com

Candidata à Presidência da União das Freguesias
de Alhandra, e São João dos Montes e Calhandriz

ANABELA BASTOS
Anabela Miranda Bastos tem 51 anos e reside desde a sua
infância nos Cotovios, sendo casada e mãe de uma filha.
É Técnica Oficial de Contas e, ao longo do seu percurso profissional, desempenhou funções como escriturária, tesoureira, formadora e contabilista.
Enquanto autarca, foi Presidente da Junta de Freguesia de São João dos Montes
entre os anos de 2002 e 2009, tendo exercido também o cargo de tesoureira do
executivo da Junta de Freguesia entre 2009 e 2013.
Com uma forte ligação ao movimento associativo, foi tesoureira do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra e é atualmente Presidente da Assembleia Geral da
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alhandra e Presidente do
Concelho Fiscal da Sociedade Euterpe Alhandrense.
Atualmente é deputada na Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira e Coordenadora da Secção do PS de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz.
autarquicas.ps2017@gmail.com

Candidato à Presidência da União das Freguesias
de Alverca do Ribatejo e Sobralinho

AFONSO COSTA
Natural de Alverca do Ribatejo e editor de audiovisuais de
profissão. Tem 58 anos de idade, é casado e tem um filho.
No seu percurso de vida, destacam-se a passagem pela
SFRA, a fundação e administração do Jornal Ação Ribatejana e a candidatura à Assembleia da República em 1985.
Membro do PS desde 1991, com uma vasta Experiencia político-partidária, foi
membro coordenador da Secção de Alverca e membro de diversos órgãos das
estruturas locais do PS e da comissão política da FAUL.
É autarca desde 1998, tendo sido Presidente da Assembleia de Freguesia de
Alverca do Ribatejo no mandato 2001-2005. Foi eleito Presidente da Junta de
Freguesia de Alverca do Ribatejo em 2005 e 2009, sendo atualmente Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Alverca do Ribatejo
e Sobralinho desde 2013.
www.ps-vfx.com

Candidato à Presidência da União das Freguesias
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

PEDRO CASTELO
Tem 35 anos, é casado e natural de Castanheira do Ribatejo,
onde sempre residiu.
Jornalista, licenciado em Comunicação e Cultura, colaborou
desde os 16 anos com rádios locais antes de se tornar profissional no “Vida Ribatejana”. Fez carreira em televisão, nomeadamente na Benfica TV e no canal La Liga da ZAP, que concilia com a Direção
de Comunicação da Vilafranquense, Futebol SAD.
Entrou no associativismo aos 16 anos, no Juventude da Castanheira, clube onde
esteve como dirigente até aos 20, altura em que iniciou um trajeto de 10 anos
como treinador (Arrudense, Santiago dos Velhos e Juventude).
É Presidente da Direção da Casa do Benfica de Castanheira do Ribatejo, recentemente inaugurada por Luís Filipe Vieira.
É militante do Partido Socialista desde 2010 e desempenhou as funções de Autarca
na Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo, no mandato 2005/2009.
autarquicas.ps2017@gmail.com
facebook.com/ESTÁ-NA-HORA

Candidato à Presidência da União das Freguesias
de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

JORGE RIBEIRO
Natural de Vila Franca de Xira. Tem 41 anos de idade, é casado
e tem dois filhos. Licenciado em Gestão, com especialização
em Gestão e Administração Autárquica. No seu percurso de
vida, destacam-se a atividade de monitor de Educação Física,
nas Escolas do 1º Ciclo do Concelho, entre 1997 e 2005.
Membro do PS desde 1999, com uma vasta experiência político-partidária foi
Presidente da Comissão Política Concelhia da JS, membro coordenador da Secção
da Póvoa Santa Iria durante 2 mandatos (2001-2005), membro de diversos órgãos
das estruturas locais do PS nomeadamente da Comissão Política Concelhia.
É autarca desde 2001, tendo sido membro da Assembleia Municipal de Vila Franca
de Xira, e da Assembleia Metropolitana de Lisboa. Desde finais de 2005 exerce as
funções de Presidente da Junta de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e, desde 2013,
é Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa.
www.ps-vfx.com

Candidata à Presidência
da Junta de Freguesia de Vialonga

ANA CATARINA NECHO
Tem 30 anos, é casada e reside em Vialonga desde a sua
infância. É licenciada e mestre em História pela Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa.
Realizou dois estágios em museus nacionais. Em 2014
estudou em França, já no decurso do Doutoramento em
História, tendo, no contexto deste percurso académico, participado em vários
congressos e colóquios nacionais.
No ano passado deu-se a publicação do seu primeiro livro - resultado da sua Dissertação de Mestrado em História – e, neste trajeto, tem conciliado a atividade
académica com a laboral, onde já lecionou. No âmbito social, tem participação
ativa na realização de projetos e ações em Instituições de Voluntariado.
É militante do Partido Socialista e candidata-se, pela primeira vez, à Presidência
de um Órgão Autárquico.
autarquicas.ps2017@gmail.com
@psvilafrancadexira

Candidato à Presidência
da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira

JOÃO SANTOS
Tem 40 anos, é natural de Vila Franca de Xira, casado e com
dois filhos. É Professor Universitário (Universidade Europeia e IADE Creative University).
Possui um Doutoramento em Economia e Empresa
(Universidad Europea de Madrid), um Mestrado Universitário (com investigação na área do Planeamento Territorial) e uma Licenciatura em Geografia e Gestão do Território (Universidade Nova de Lisboa).
Desde 2005, acumula funções de coordenação no Sistema de Informação Territorial do Município de Vila Franca de Xira, onde desenvolve atividade profissional há vinte anos, na área da Administração e Gestão do Território municipal.
É autor de dois livros, nos domínios da Economia e da Gestão do Território.
É militante do Partido Socialista e candidata-se, pela primeira vez, à Presidência
da Junta de Freguesia da sua terra natal.
www.ps-vfx.com
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