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Nasceu ao final da tarde de uma quinta-feira na primavera de 1959,ano em que Humberto 
Delgado, inconformado com o regime político que oprimia o povo português, pede asilo 
político à Embaixada do Brasil em Portugal. 

Ainda criança, vem com a família residir para o Montijo, mais concretamente para o Bairro 
Serrano. 

Fez o ensino Primário na Escola Primária do Bairro do Mouco. 

Aos 11 anos ingressa na Escola Industrial e Comercial de Montijo, onde conclui o ensino 
preparatório e posteriormente inscreve-se na secção liceal do mesmo estabelecimento de 
ensino onde vem a concluir o curso completar dos Liceus – secção de letras. 

Após a conclusão do 12º. Ano, ingressa no ISCSP, no Curso de Administração Pública e em 
simultâneo realiza provas públicas de ingresso na Câmara Municipal de Montijo, tendo 
tomado posse, no cargo de escriturária-datilografa a 02 de Julho de 1979. 

A conciliação entre a vida familiar e profissional, obrigou-a a interromper os estudos que só 
mais tarde retomou, tendo-se licenciado em Ciência Política no referido Instituto Superior. 

Nos entretantos a leitura, a poesia e o teatro, fizeram parte da sua vivência lúdica. 

É casada e mãe de um filho e duas filhas. 

Desde 1986 a 1997, exerceu funções de secretária dos Vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Montijo. 

Nos mandatos Autárquicos de 1998 e 2005, foi Chefe de Gabinete da Presidente da Câmara 
Municipal de Montijo, Dra. Maria Amélia Antunes. 

Em Outubro de 2005, é eleita vereadora nas listas do Partido Socialista e foi responsável 
pelos Pelouros da Educação, dos Recursos Humanos, da Ação Social, da Habitação Social, da 
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens e dos Projetos da 3ª. Idade, situação que se 
mantem até hoje. 

É membro do Grupo de Trabalho de Vereadores da Educação e da Saúde da AML 

É membro do Grupo de Trabalho de Vereadores da área de Recursos Humanos da AMRS 

Foi membro da Direção da Artemrede de 2005 a 2012. 

É membro da Direção da Associação de Municípios Saudáveis.   

 


