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 1 
ACTA AVULSA  2 

 3 

----------Aos vinte dias do mês de Outubro do Ano de dois mil e dezassete, nesta 4 

União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo com Sede na Rua Luis de Camões nº 5 

2, na Vila de Bombarral, onde se encontra o senhor Eduardo João de Sousa e 6 

Andrade Viana Costa, na qualidade de Presidente em exercício da Assembleia de 7 

Freguesia cessante, compareceram pessoalmente, com vista a proceder-se à 8 

instalação da Assembleia de Freguesia para o quadriénio dois mil e dezassete a dois 9 

mil e vinte e um, e em conformidade com o disposto nos números sete e oito do 10 

artigo sexto da lei número cento e sessenta e nove de barra noventa e nove, de 11 

dezoito de Setembro, os seguintes cidadãos, que expressamente foram eleitos para 12 

este Órgão Executivo da Administração da União das Freguesias de Bombarral e Vale 13 

Covo, no ato eleitoral que teve lugar no pretérito dia um de Outubro. ------------------- 14 

----------Eleitos pela lista pertencente ao PARTIDO SOCIALISTA: ---------------------------- 15 

- Sérgio Manuel da Silva Duarte, titular cartão de cidadão nº.4407767, emitido em 16 

12-11-2014; 17 

- José Eduardo Alexandrino, titular cartão de cidadão nº.2582060, emitido em 12-18 

12-2014; 19 

- Frederica Daniela Saramago Heliodoro Faria da Silva, titular do cartão de cidadão 20 

nº.11818422, emitido 15-03-2013; 21 

- Fernando Paulo Borges da Silva, titular cartão de cidadão nº.10549540, emitido em 22 

09-06-2015; 23 

- Nuno Ricardo Ferreira Figueiredo, titular cartão de cidadão nº.10889035, emitido 24 

em 22-07-2013; 25 
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- Jessica Anna Ligeia Van Acker, titular cartão de cidadão nº.14205392, emitido em 26 

18-12-2013; 27 

- Ao abrigo dos nº 1 e 2 dos artigo 8º da Lei 169/99 de 18 de Setembro alterada pela 28 

Lei nº 5 –A/2002, de 11 de Janeiro, foi recebido por mim uma carta de renuncia ao 29 

mandato para o qual tinha sido eleito, Nuno Alexandre Gomes Vicente, titular cartão 30 

de cidadão nº.11316556, emitido 07-07-2014, pelo que, de acordo com os nº 3 e 4 31 

do mesmo artigo, convoquei o cidadão imediatamente a seguir na respetiva lista a 32 

legitimidade do mesmo se vai proceder à integração de Mária Rui Silvestre Ribeiro, 33 

titular do cartão de cidadão nº 10761744, com validade até 18-05-2022. 34 

----------Eleitos pela lista pertencente á Coligação “BOMBARRAL PARA TODOS” 35 

PPD/PSD – CDS-PP: ------------------------------------------------------------------------------------- 36 

- Joaquim Marcos Rodrigues Henriques, titular cartão de cidadão nº.7953444, 37 

emitido em 11-05-2017; 38 

- Catarina Isabel Pinheiro Vilão Simões, titular cartão de cidadão nº.10814288, 39 

emitido em 08-09-2015; 40 

- Luis José Coelho Pereira Bernardino, titular bilhete de identidade nº.9590589, 41 

emitido em 26-12-2007; 42 

- Carlos Manuel Carvalho Duarte, titular cartão de cidadão nº.4443282, emitido em 43 

22-02-2016; 44 

- Olga Cristina Carvalho Duarte Simão, titular do cartão de cidadão nº.7739423, 45 

emitido em 21-04-2015. 46 

----------Eleito pela lista pertencente á COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA: ---------47 

- Ana Paula Carreira da Silva Santos, titular cartão cidadão nº. 7030740, emitido 16-48 

02-2015. 49 
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----------Verificadas a identidade e legitimidade dos membros presentes antes 50 

indicados, o senhor Presidente da Assembleia cessante, atrás mencionado, 51 

declarou-os investidos nas suas funções, declarando instalada a Assembleia de 52 

Freguesia da União das Freguesias de Bombarral e Vale Covo, podendo 53 

consequentemente entrar em atividade. -------------------------------------------------- 54 

----------Para constar e devidos efeitos legais se lavrou a presente ata em três folhas, 55 

que ficam rubricadas pelo Presidente instalador, que a redigi, a qual, após ter sido 56 

lida em voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes, foi aprovada e 57 

vai por todos ser assinada. ---------------------------------------------------------------- 58 

OS MEMBROS EMPOSSADOS 59 

PARTIDO SOCIALISTA 60 

____________________________________________________________ 61 

____________________________________________________________ 62 

____________________________________________________________ 63 

____________________________________________________________ 64 
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Coligação “BOMBARRAL PARA TODOS” PPD/PSD – CDS-PP 69 
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COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA 76 
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O PRESIDENTE DA MESA CESSANTE 80 
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