Assembleia da União de Freguesias de
São Martinho de Árvore e Lamarosa
Município de Coimbra
Ata da Instalação da Assembleia de Freguesia
para o quadriénio 2021 - 2024.

----- Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, no Salão do edifício da
Junta de Freguesia, sito na Rua do Barreiro, nº3, localidade de S. Martinho de Árvore, pelas 17h15,
teve inicio o acto de instalação da Assembleia da União de Freguesias de S. Martinho de Árvore e
Lamarosa, conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Lei nº169/99 de 18 se setembro, alterada e
republicada pela Lei nº5-A/2002 de 11 de janeiro, na presença da Sr. Sérgio Paulo Salgado Faria,
Presidente da Assembleia cessante, que dirigiu os trabalhos e deu início ao ato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iniciados os trabalhos, a Presidente da Assembleia chamou os eleitos cuja identidade e
legitimidade verificou, tendo comparecido os Cidadãos: -----------------------------------------------------

----- Pelo Partido Socialista.------------------------------------------------------------------------------------------- João António Sousa Pimenta, portador do CC nº 11142160, válido até 14-04-2031 ------------------- Helena Maria Cortesão Gaspar, portadora do CC nº09690802, válido até 27-02-2030 ------------------ Sónia Isabel Cruz Gaspar, portadora do CC nº 09690802, válido até 01-12-2021----------------------- Manuel Veloso da Costa, portador do CC nº 6568452, válido até 14-02-2029 -------------------------- Sérgio Paulo Salgado Faria, portador do CC nº 11905482, válido até 09.03.2022 --------------------- Pela Coligação ”Juntos Somos Coimbra”. -------------------------------------------------------------------- Filipe Veloso Pascoal, portador do CC nº 08565137, válido até 15-10-2028. -------------------------- Andreia Isabel Ventura Travassos, portadora do CC nº 11903305, válido até 14-01-2031 --------------- Nuno Paulo Pereira Salgado, portador do CC nº 10580433, válido até 06-01-2030 --------------------- Manuel Joaquim Bera Peixoto Ferreira, portador do CC nº 06487734, válido até 03-12-2030 ----

Eleitos para aquele órgão da freguesia, por sufrágio universal e direto realizado no dia vinte e seis de
setembro de dois mil e vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------ Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos membros presentes, e
após estes terem prestado o juramento legal, o presidente da Assembleia da União de Freguesias
cessante declarou-os investidos nas suas funções.
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---- Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente acta, redigida por Helena Maria
Cortesão Gaspar, para o efeito designada, a qual após ter sido lida em voz alta na presença simultânea
de todos os intervenientes, foi aprovada por unanimidade é por mim subscrita, na qualidade de
Presidente da Assembleia Cessante e por todos os eleitos. ----------------------------------------------------O Presidente da Assembleia cessante
_________________________
(Sérgio Paulo Salgado Faria)

Membros Eleitos da Assembleia___
__________________________________
(João António Sousa Pimenta)

_______________________________
(Helena Maria Cortesão Gaspar)

__________________________________
(Sónia Isabel Cruz Gaspar)

_______________________________
(Manuel Veloso da Costa)

__________________________________
(Sérgio Paulo Salgado Faria)

__________________________________
(Filipe Veloso Pascoal)

__________________________________
(Andreia Isabel Ventura Travassos)

__________________________________
(Nuno Paulo Pereira Salgado)

___________________________________
(Manuel Joaquim Bera Peixoto Ferreira)
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