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-------------------------------------- MANDATO 2017-2021 ------------------------------------- 

------------------------------- PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA --------------------------- 

--------------------------------------- ATA NÚMERO UM --------------------------------------- 

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas dezanove 

horas, reuniu a Assembleia de Freguesia, na sua sede, sita a Rua Morais Soares, n.º 32.º, 

em Sessão Ordinária, e imediatamente após o ato de instalação, sob a presidência de Ana 

Sofia Soares Ribeiro de Oliveira Dias da Silva Figueiredo, na qualidade de cabeça de lista, 

da lista mais votada para a Assembleia de Freguesia, nas eleições realizadas no passado 

dia um de outubro, para o quadriénio 2017/2021.  ----------------------------------------------  

Ao abrigo do artigo 9.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com as alterações 

introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a Senhora Presidente declarou 

iniciados os trabalhos, após verificar estarem presentes os seguintes membros: -----------  

Pela Lista do Partido Socialista: Maria Capitolina Saraiva de Almeida Marques, Maycon 

Alexandro dos Santos, Manuel de Oliveira Duarte, Sílvia Maria da Silva Ferreira, Manuel 

dos Santos Ferreira, Maria de Fátima Carmona Travancinha Leal Gil, João Luís Valente 

Pires e Maria Luísa Rodrigues das Neves Vicente Mendes. -----------------------------------  

Pela Lista do Partido Social Democrata: Afonso Miguel Silveira Machado Pereira Costa, 

Carla Marina de Jesus Ferreira e Maria de Lurdes Dionísio Duarte Borges. ----------------  

Pela Lista do Partido Comunista Português: Daniel Alexandre Machado de Oliveira, 

Anabela de Oliveira Vogado e Carlos Alberto Marques Tibúrcio. ---------------------------  

Pela Lista do Bloco de Esquerda: Rui Emanuel Antunes de Seixas e Ana Cristina Duarte 

Neno Rato. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Lista Nossa Lisboa (CDS-PP / MPT / PPM): Pedro Raul Pires Dias de Calheiros 

Cardoso. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Lista do Partido Pessoas-Animais-Natureza: Filipe Tiago Pimentel Rações. ---------  

Em seguida, dando cumprimento do n.º 1, do artigo 9.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 

setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, a 

Senhora Presidente propôs à Assembleia que as eleições dos Vogais da Junta de Freguesia 

e dos Membros da Mesa da Assembleia fossem efetuadas por meio de listas, o que obteve 

aprovação da Assembleia. --------------------------------------------------------------------------  
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Para a eleição dos Vogais da Junta de Freguesia, foi apresentada uma lista, pela 

Senhora Ana Sofia Soares Ribeiro de Oliveira Dias da Silva Figueiredo, na qualidade de 

cidadã que encabeçou a lista mais votada para a Assembleia de Freguesia, com os 

seguintes Membros:  ---------------------------------------------------------------------------------  

Maria Capitolina Saraiva de Almeida Marques, -------------------------------------------------  

Maycon Alexandro dos Santos,  -------------------------------------------------------------------  

Manuel de Oliveira Duarte, -------------------------------------------------------------------------  

Sílvia Maria da Silva Ferreira, ---------------------------------------------------------------------  

Manuel dos Santos Ferreira, ------------------------------------------------------------------------  

João Luís Valente Pires. -----------------------------------------------------------------------------  

Após ter sido submetida a votação, por escrutínio secreto, foi aprovada, com dez votos 

a favor, seis brancos e três contra. -----------------------------------------------------------------  

 Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a identidade 

dos eleitos, foram os mesmos investidos nas suas funções, conforme anexo I, denominado 

“Termo de Posse - Executivo da Freguesia”, que constitui parte integrante da presente 

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em seguida procedeu-se à substituição dos Membros da Assembleia de Freguesia que 

integraram o Executivo, pelos sete cidadãos imediatamente a seguir na ordem da Lista do 

Partido Socialista: ------------------------------------------------------------------------------------   

José de Carvalho Ferreira,  -------------------------------------------------------------------------  

Maria Luiza Correia Valente,  ----------------------------------------------------------------------  

António Neira Nunes,  ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo, ---------------------------------------------------------  

Paulo Manuel da Costa Amaral Prazeres Pais, --------------------------------------------------  

Dina Esmeralda Gomes do Monte, ----------------------------------------------------------------  

Nuno José Simões Carvalho. -----------------------------------------------------------------------  

Considerando que os substitutos Maria de Fátima Duarte Dias do Carmo e Dina 

Esmeralda Gomes do Monte, não se encontravam presentes e tendo apresentado 

justificação atendível, foram substituídos, nos termos do n.º 1, do artigo 79.º da Lei 169/99, 

de 18 de setembro, e apenas para efeito da presente reunião, de acordo com o n.º 6, do 

artigo 76.º da mesma Lei, pelos cidadãos colocados imediatamente a seguir na lista do 

Partido Socialista: Elsa Maria Noura do Sacramento e João Carlos Ventura Ramos. -----  
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Uma vez que Elsa Maria Noura do Sacramento se encontrava ausente, por motivo 

devidamente justificado, foi substituída, apenas para efeitos da presente reunião, nos 

termos do n.º 6, do artigo 76.º, da Lei 169/99, de 18 de setembro, por Filipe Daniel 

Baptista da Cunha. -----------------------------------------------------------------------------------  

Verificada a legitimidade e a identidade, foram os mesmos investidos nas suas funções, 

conforme anexo II, denominado “Termo de Posse”, que constitui parte integrante da 

presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------  

De seguida, foi apresentada, pela Bancada do Partido Socialista, uma proposta para a 

Mesa da Assembleia de Freguesia, composta pelos seguintes membros: --------------------  

Presidente - Maria Luísa Rodrigues das Neves Vicente Mendes; ----------------------------  

Primeiro Secretário - Nuno José Simões Carvalho; ---------------------------------------------  

Segundo Secretário - António Neira Nunes. -----------------------------------------------------  

Não tendo sido apresentada outra lista concorrente, foi de imediato submetida a 

votação pela Assembleia, tendo sido aprovada, por doze votos a favor e sete brancos. ---  

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a identidade 

dos eleitos, os Membros da Mesa da Assembleia de Freguesia tomaram posse, conforme 

anexo III, denominado “Termo de Posse – Mesa da Assembleia de Freguesia”, que 

constitui parte integrante da presente ata. --------------------------------------------------------  

A Senhora Presidente, constatando não haver mais assuntos a tratar, deu por encerrada 

a Sessão, pelas vinte horas e dez minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada pela Senhora Presidente, na qualidade de cidadã que encabeçou a lista mais 

votada, nas eleições do passado dia um de outubro, para esta Assembleia de Freguesia. - 

 

A Presidente da Junta de Freguesia, 

 

 

Ana Sofia Soares Ribeiro de Oliveira Dias da Silva Figueiredo 


