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Aos catorze dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, nesta localidade de Amoreira, no edifício do Polo 

Cultural, sito na Rua dos Arrabaldes n.º 10, pelas vinte e uma horas e dez minutos, teve início o ato de instalação da 

Assembleia de Freguesia de Amoreira, conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Lei 169/99, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de janeiro, na presença do senhor Hugo Leitão Henriques, Presidente da 

Assembleia cessante, que dirigiu os trabalhos e deu início ao ato. ------------------------------------------------------------------- 

O ainda Presidente da Assembleia de Freguesia chamou o senhor Paulo Oliveira para secretariar o ato.    --------------- 

Iniciados os trabalhos, o Presidente da Assembleia cessante chamou os eleitos cuja identidade e legitimidade verificou, 

tendo comparecido os cidadãos, eleitos para aquele órgão de Freguesia, por sufrágio universal e direto, em ato 

realizado no 26 de setembro de 2021:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 - José Pedro Rolim Horta,------- , residente na ---------------------------------------------------------, Cartão de Cidadão número 

--------------, validade -------, pelo Partido PS; -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Elisabete Rocha Castanheira, --------------, residente na ----------------------------------, Cartão de Cidadão número --------

--------------, validade -------------------, pelo Partido PSD; ---------------------------------------------------------------------------------- 

 - Maria João Albano Marques Soares, ----------------, residente na -------------------------------, Cartão de Cidadão número 

-----------------------------, validade ------------------------------, pelo Partido PS; ---------------------------------------------------------- 

- João Manuel Carvalho Penteado, ----------, residente na ---------------------------------, Cartão de Cidadão número -------

-----------------, validade ------------------------------, pelo Partido PS; ---------------------------------------------------------------------- 

- Ana Catarina Mateus Afonso, ---------------------, residente na ---------------------------------------------, Cartão de Cidadão 

número ------------------, validade --------------------------, pelo Partido PSD; ------------------------------------------------------------ 

- Célia Cristina Costa Pedro, ----------------, residente na -----------------------------------, Cartão de Cidadão número --------

-------------------- , validade -------------------------, pelo Partido PS; ------------------------------------------------------------------------ 

- Luís Miguel Martins Pereira, -----------, residente na ----------------------------------------, Cartão de Cidadão número ------

-------------------------------, validade --------------------------------, pelo Partido PSD; ---------------------------------------------------- 

 

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a legitimidade e a identidade dos eleitos, o senhor Hugo 

Leitão Henriques, Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, declarou-os investidos nas suas funções, 

considerando instalada a Assembleia de Freguesia que vai funcionar no próximo quadriénio, podendo 

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

O Presidente da Assembleia Cessante desejou felicidades ao próximo executivo ressalvando ter sido uma honra 

presidir durante este último mandato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida chamou à mesa o Presidente eleito para prosseguir com os trabalhos. ---------------------------------------------- 
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