
Caros (as) Cidadãos (ãs),

Somos um grupo de cidadãos a quem a polí�ca interessa na medida em que esta possa 
sa�sfazer as necessidades da população e das pessoas. Neste sen�do, é com muita alegria que 
anunciamos a nossa candidatura como independentes pelo Par�do Socialista às próximas 
eleições à Junta de Freguesia de Alcanede. 

Decidimos abraçar este desafio com a paixão que nos une pela nossa terra. Aqui temos as nossa 
raízes, as memórias das nossas vidas, um sen�mento que não se explica, apenas se sente por 
quem como nós faz desta freguesia o seu lar, o seu porto de abrigo.

Somos uma equipa dinâmica, com provas dadas nas suas profissões, com garra e com muita 
vontade de trabalhar em prol da freguesia. É nosso propósito �rar a freguesia da estagnação em 
que se encontra, apostando num desenvolvimento a nível social, económico e cultural. 

Sen�mos ser indispensável ouvir mais e melhor as pessoas da nossa freguesia, para perceber os 
seus problemas e anseios, e se não couber à Junta de Freguesia solucioná-los, colocá-los com toda 
a frontalidade a quem tem o dever de os resolver. 

O nosso compromisso é de trabalho em equipa, orientando todos os nossos esforços e 
experiência para fazer de Alcanede, um local digno para viver, trabalhar e visitar. Queremos 
encontrar soluções para contrariar todas as tendências dos úl�mos anos, permi�ndo a fixação da 
população na nossa freguesia, o aumento de emprego e uma melhor qualidade de vida. Queremos 
uma gestão moderna, aberta e par�cipada, onde a Junta de freguesia funciona como elemento 
agregador de todos os seus habitantes e, que relacionamento entre ins�tuições e pessoas não 
dependa de maneira nenhuma, da cor polí�ca.

Queremos mais e melhor! Queremos fazer o que ainda não foi feito! 

Trabalharemos para todos e contamos com todos, sem exceção.

Liliana Ramos 
Auditora

FAZER O QUE PRECISA
SER FEITO!


