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ACTA NÚMERO UM DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE 
AVESSADAS - CONCELHO DE MARCO DE CANAVESES -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos vinte e oito dias do mês de Outubro de dois mil e nove, pelas vinte 
horas, nesta localidade Avessadas, no edifício da Junta de Freguesia, onde 
Manuel Azevedo de Sousa, cabeça da lista mais votada nas eleições 
Autárquicas do dia onze do corrente mês se encontrava, em virtude da 
ausencia devidamente justificada do Preseinte da Mesa da Assembelia de 
Freguesia cessante, Delfim João Machado Monteiro, compareceram, para 
em conformidade com a Lei número cento e sessenta e nove barra noventa 
e nove de dezoito de Setembro, e com a alteração introduzida pela Lei 
cinco-A barra dois mil e dois, de onze de Janeiro, nos seus artigos sétimo e 
oitavo, se proceder à Instalação da Assembleia de Freguesia de Avessadas, 
os cidadãos: --------------------------------------------------------------------------- 
--- Manuel Azevedo de Sousa, casado, industrial, portador do Bilhete de 
identidade n.º 7675716, emitido em 13.11.2002, pelo Arquivo de 
Identificação do Porto, eleito pelo PPD/PSD; ---------------------------------- 
--- Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, solteiro, Auditor Financeiro, 
portador do Bilhete de identidade n.º11807713, emitido em 20.11.2007, 
pelo Arquivo de Identificação do Porto, eleito pelo PPD/PSD; --------------- 
--- Elza da Natividade Teixeira Ribeiro, divorciada, telefonista, portadora 
do Bilhete de identidade n.º 9673581, emitido em 14.02.2006, pelo 
Arquivo de Identificação do Porto, eleita pelo PPD/PSD; --------------------- 
--- Belmiro Pereira Soares, casado, industrial, portador do Bilhete de 
identidade n.º 5999018, emitido em 03.05.2001, pelo Arquivo de 
Identificação do Porto, eleito pelo Marco Confiante Com Ferreira Torres; 
--- Rui Emanuel Ferreira da Costa, solteiro, engenheiro técnico civil, 
portador do Bilhete de identidade n.º 13007051, emitido em 05.06.2008, 
pelo Arquivo de Identificação do Porto, eleito pelo PPD/PSD; -------------- 
--- Maria da Luz Correia de Amorim, casada, gerente administrativa, 
portadora do Cartão do Cidadão com o Número de Identificação Civil 
10083583, válido até 25.09.2013, eleita pelo ACLET (Avessadas Com 
Lisura e Transparência), em virtude das renuncias apresentadas por escrito 
dos seguintes cidadãos eleitos e cujos documentos de renuncia se anexam à 
presente acta, António Moreira de Sousa, José Camilo da Silva Pinto, Célia 
Maria Mendes Correia, Agostinho Moreira de Sousa e Fernando da Silva 
Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------- 
--- Compareceu também, António Fernando Pereira Nogueira, casado, 
Ajudante de Cartório Paroquial, com o número de Identificação Civil 
09673444, válido até 15.05.2014, eleito pelo PPD/PSD; ---------------------- 
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--- Magda Rosa da Silva Aguiar, casada, desenhadora gráfica, portadora do 
Bilhete de identidade n.º 11843176, emitido em 09.11.2007, pelo Arquivo 
de Identificação do Porto, eleita pelo PS; e ------------------------------------- 
--- Maria de Fátima Barbosa Ribeiro, casada, caixeira, portadora do Cartão 
do Cidadão com o Número de Identificação Civil 09736878, válido até 
23.06.2014, eleita pelo PPD/PSD. ------------------------------------------------- 
--- Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e 
a identidade dos eleitos, o senhor Manuel Azevedo de Sousa, cidadão da 
lista mais votada nas eleições Autárquicas do dia onze do corrente mês, 
declarou-os investidos nas suas funções, da qual para se constar se lavrou a 
presente acta, que eu Vítor Manuel de Vasconcelos Gonçalo, para o efeito 
designado redigi, subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes;- 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


