
FREGUESIA DE CARAPINHEIRA

(Concelho de Montemor-o-Velho)

Ata avulsa da instalação e tomada de posse dos

Órgãos Autárquicos, Junta de Freguesia e

Assembleia de Freguesia

_____ Aos dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e treze, pelas vinte e
uma horas e trinta minutos, reuniram no Mercado Multiusos da Freguesia da
Carapinheira, na presença da Senhora Ana Paula Bonito Caldeira, na qualidade de
Presidente da Assembleia cessante. Compareceram pessoalmente e previamente
convocados, com vista a proceder-se à Instalação da Assembleia de Freguesia de
Carapinheira, do Município de Montemor-o-Velho, para o quadriénio de dois mil e
treze a dois mil e dezassete, e em conformidade com o disposto no artigo oitavo da Lei
número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de setembro,
alterada peIa Lei número cinco A de dois mil e dois, de onze de Janeiro, conjugada
com a Lei número setenta e cinco de dois mil e treze de doze de setembro de dois mil e
treze, os seguintes cidadãos, que foram eleitos para este Órgão Deliberativo da
Freguesia, no ato eleitoral que teve lugar no passado dia vinte e nove de setembro de
dois mil e treze. _

_____ Presentes eleitos pelo Partido Socialista - PS: --------------------------

______ Victor Manuel Pardal Monteiro, 49 anos, filho de A1cides Gonçalves
Monteiro Dentinho e de Maria Alice Pardal Monteiro, militar (reserva), natural da
Freguesia da Carapinheira, residente na Rua da Mata, n? 8 - 3140 -099 Carapinheira,
Concelho de Montemor-o-Velho, portador do Cartão de Cidadão n" 06610265. -------

_____ Antônio Pires de Oliveira, 60 anos, filho de António de Oliveira e de
Hermínia Monteiro Pires, reformado, natural da Freguesia da Carapinheira, residente
na Travessa de São João, n" 3 - 3140 - 079 Carapinheira, concelho de Montemor-o-
Velho, portador do Bilhete de Identidade n? 7452424 emitido pelo Arquivo de
Identificação de Coimbra em 24/04/ 2006. --------------------------------------------------

_____ Maria Gorete Sousa Ferraz, 40 anos, filha de António de Sousa Ferraz e
de Maria Sousa Pato, enfermeira, natural da Freguesia da Carapinheira, residente na
Rua da Fonte Parola, n° 6 - 3140 - 090 Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho,
portadora do Bilhete de Identidade n° 10185151 emitido pelo Arquivo de Identificação
de Coímbra em 25/06/ 2008. -------------------------------------------------------------



~ ~
José Santos Duarte, 65 anos, filho de Joaquim Duarte e de Maria d~~ #

Santos Zuzarte, aposentado, natural da Freguesia da Campelo, Concelho de Figue '\' '
dos Vinhos, residente na Rua do Casal dos Alhos, n° 1 - 3140 - 079 Carapinheir
concelho de Montemor-o-Velho, portador do Bilhete de Identidade n" 4002794 emitido
pelo Arquivo de Identificação de Coimbra em 07/05/2003. ------------------------

_____ Patrícia Isabel Rama Rocha, 31 anos, filha de Eduardo Marques Rocha
e de Maria Venilde Mendes Rama Rocha, jurista, natural da Freguesia da Carapinheíra,
residente na Rua Chãs de Cima, n° 17 - 3140 - 090 Carapinheira, concelho de
Montemor-o-Velho, portadora do Cartão de Cidadão n? 11913831. -----------------

_____ José de Sousa Mendes, 67 anos, filho de Adriano Mendes e de Belmira
Lopes de Sousa, eletricista, natural da Freguesia da Carapinheira, residente na Rua D.
Leonor Joyce, n" 17 - 3140 - 074 Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho,
portador do Bilhete de Identidade n" 1599774 emitido pelo Arquivo de Identificação de
Coimbra em 19/03(2004. -----------------------------------------------------------------

_____ Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos, 32 anos, filha de José
Couceiro Travassos e de Maria da Conceição Fonseca Jorge Travassos, professora,
natural da Freguesia de Sé Nova, concelho de Coimbra, residente na Rua Bandorreira
de Baixo, n? 1 - 3140 - 073 Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho, portador do
Cartão de Cidadão n? 11889243. -----------------------------------------------------------------

______ António Manuel Gonçalves Coelho Ferreira Laranjeiro,46 anos, filho
de António Ferreira Laranjeiro e de Maria Eliete Pires Gonçalves Coelho, motorista,
natural da Freguesia da Carapinheira, residente na Rua da Boleta, n° 8 - 3140 - 074
Carapinheira, concelho de Montemor-o-Velho, portador do Cartão de Cidadão n°
7749061. ----------------------------------------------------------------------------------------

____ ---'Presentes eleitos pela Coligação Mais por Montemor PPD/PSD. CDS-
PP: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

_____ Marco António Pereira Amaral, 36 anos, filho de Domingos Femandes
Amaral e de Laurinda Pereira de Matos Amaral, professor, natural da Freguesia de
Tondela, residente na Rua da Boleta, n" 28 - 3140 - 074 Carapinheira, concelho de
Montemor-o-Velho, portador do Cartão de Cidadão n? 11132997. ----------------------

_____ Ermelinda Pereira Tavares, filha de Alberico Tavares Henriques e de
Aldina Henriques Pereira, funcionária pública, natural da Freguesia da Pessegueiro do
Vouga, residente na Rua 13 de Julho, n" 29 - 3140 - 097 Carapinheira, concelho de
Montemor-o-Velho, portador do Cartão de Cidadão n" 3401538. -----------

_____ António de Sousa Domingos Claro, 68 anos, filho de António
Domingos Claro e de Irene de Sousa Góis, reformado, natural da Freguesia da
Carapinheira, residente na Rua da Boleta, n? 20 - 3140 - 074 Carapinheira, concelho de
Montemor-o-Velho, portador do Cartão de Cidadão n" 413958. -------------------------



,&/.p
________ Presentes eleitos pela CDU - Coligação Democrática Unitária PCP-cr 'I-.<!f? ~

_____ Ângela Maria Marques Simões Figueira, 51 anos, filha de José Simões
Figueira e de Rosalina Simões Marques, professora, natural da Freguesia da
Carapinheira, residente na Rua da Igreja, n° 46 - A - 3140 - 077 Carapinheira, concelho
de Montemor-o-Velho, portador do Cartão de Cidadão n" 4383789. ----------------

_____ Verificada a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos
Membros presentes e não havendo qualquer objeção, o Senhor Presidente da
Assembleia cessante declarou-os investidos nas suas funções considerando instalada a
Assembleia de Freguesia da Carapinheira para o quadriénio dois mil e treze, agora
iniciado, podendo a partir deste momento entrar em atividade. -----------------------
______ Assim sendo, depois de instalada a Assembleia de Freguesia, presidiu à
reunião o Senhor Vietor Manuel Pardal Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia,
para proceder à eleição, por voto secreto, dos Membros que vão constituir o Órgão
Executivo da Junta de Freguesia, (Vogais), bem como do Presidente e Secretários da
Mesa da Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------
______ 0 Senhor Presidente da Junta de Freguesia, no uso das suas
competências, propôs à votação uma lista com os elementos seguintes: ----------------
Para a Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------
______ Victor Manuel Pardal Monteiro, Presidente --------------------------
______ António Pires de Oliveira, Vogal da Junta de Freguesia-----------------
_____ Maria Gorete Sousa Ferraz, Vogal da Junta de Freguesia ---------------

Para a Assembleia de Freguesia: -------------------------------------------------------------
_____ José Santos Duarte, Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia--
______ Patrícia Isabel Rama Rocha, Primeiro Secretário ---------------------------
_____ -:Maria Teresa da Fonseca Couceíro Travassos, Segundo Secretário ----

A proposta foi aceite por todos os Membros presentes, procedendo assim ao escrutínio
por voto secreto, onde todos usaram o seu direito de voto, feita a votação procedeu-se
à contagem dos votos, verificou-se que foi eleita, por sete votos a favor e dois votos em
branco, a lista proposta, ficando assim constituídos os dois órgãos Autárquicos da
Freguesia, cuja composição é a seguinte: ------------------------------------------------------

______ Junta de Freguesia: ----------

_____ Presidente, Victor Manuel Pardal Monteiro, eleito por sufrágio
universal direto em ato eleitoral autárquieo realizado no dia vinte e nove de setembro
de dois mil e treze. --------------------------------------------------------------------------------
_____ Vogal, António Pires de Oliveira. -----------------------------
______ Vogal, Maria Gorete Sousa Ferraz. -------------------------------

______ Assembleia de Freguesia:

______ Presidente, José Santos Duarte. ------------------------------------------
______ Primeiro Secretário, Patrícia Isabel Rama Rocha. ----------------------
______ Segundo secretário, Maria Teresa da Fonseca Couceiro Travassos -----

______ Vogais: -----------------------------------------------------------------------------
_____ José de Sousa Mendes ----------------------------
______ António Manuel Gonçalves Coelho Ferreira Laranjeiro ----------------
______ Marco António Pereira Amaral--------------------------------



_____ Ermelinda Pereira Ta~.ares ---------------------------------------------~-., ~~
_____ António de Sonsa Domingues Claro --------------------------------------- c ~

AnA 1 M " M S" - F" " '______ ge a ana arques nnoes 19uerra --------------------------------------

________ -'Nada mais havendo a tratar nesta reunião, o Presidente da Mesa
deu- a por encerrada, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada,
vai por todos os presentes ser assinada ----------------------------------------


