
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ATo DE TNSTALAçÃo on ASSEMBLETA DE FREcUESTA

MANDATo 2021-2025

Aos catoze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, nas instalaçöes do

Comité Olímpico de Portugal, sitas na Travessa da Memória, n,0 36, Ajuda, Lisboa, pelas 17:45

horas, teve lugar o ato de instalação da Assembleia de Freguesia da Ajuda do mandato de
2021-2025, conforme disposto nos artigos 7.0 e 8,0 da Lei n.0 169/99, de 18 de setembro, na

redaçäo da Lei n.0 5-A/2002 de 11 de janeiro, na presença de Rui Manuel Silva Gomes Amaral,
Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, que o convocou e dirigiu os trabalhos.

Foi, pelo Presidente, designada a colaboradora da Junta de Freguesia, coordenadora Sandra

Oliveira, para secretariar os trabalhos e elaborar a presente ata.

Dando início aos trabalhos, o Presidente chamou os eleitos para este órgäo da Freguesia,
por sufrágio direto e universal dos cidadäos eleitores recenseados na mesma Freguesia, realizado
em 26 de setembro de 2021, pela ordem da sua eleiçã0, constante do edital de 30 de setembro
de 2021, da Assembleia de Apuramento (Desdobramento n.0 3) de Lisboa, tendo comparecido os
cidadãos, cujas identidade e legitimidade foram verificadas e de seguida assinam a aceitaçäo:

1.0- [Mais Lrsboa]Jonee Mnruuel JRcr¡¡ro MRReues, portador do cartão de cidadäo com ld.

civil n.0 09549868, por força da Lei, no mesmo ato investido no lugar de presidente da
Junta de Freguesia

Assínatura

2.0- [Mais LlsboaJSusnrun Sortn Bntro DAS NEVES, portadora do cartão de cÍdadão com ld.

civil n.o 10761899

Assinatura: Àlø,* Çd"e ?"'ø À Ñ"J :-\V
3.0- [Mats Ltsboa] MRRTruR oe Jesus oR SrlvR Perueoo oR Cosrn FrcuuRroo, portadora do

cartão de cidad com ld, civil n.o 04876731

Assinatura:

4,o- [Novos Tempos Ltsboa] AruR Frlrpn RooRreurs Nurues TReu, portadora do cartäo de
cidadão com ld. civil n.o 13206745

Assinarura: Ano Ç-l¿-,f A,ac\nçue\ UJ¡"â lçOt :

,J I U

ICDLI Huco Lounr{o oos Aru¡os RooRrcues, portador do cartäo de cidadäo com ld,

civif n,o 11491

Assinatura:

6,0- lMais Lisboal Huoo ALeeRro
civil n,o 10578668

Assinatura:

rye,ìrzpdo

Ã0

I

Erno Loso, do cartäo de cidadão com ld



7.o- [Mars Lisboa] Dtoeo Mnruurl o¡ Srt-vR MALHRoo, portador do cartäo de cidadão com ld

civiln.o 12572528

Assinatura: Q)¡'o
8.0- [Mars Lisboa] SRruonn PRum FennerRn oR Suvn ALVES, portadora do cartäo de cidadão

com ld, civi

Assinatura:

I n,o

g,o- 
[Novos Luis P¡ulo CRnvRI-Ho Bnín oe Atue¡oR, portador do cartão de

cidadão com ld. civil n.o 121

Assinatura

10,0- [Mais Lisboaì RúaEN MRcrel Connrn RrsnRo ETRAS, portador do cartão de cidadåo com
ld, Civil n,o 10968417

Assinatura

11,o- ICDUI Snruonn lsnaeL oE Atn¡etDr, portadora do cartäo de cidadäo
com ld. civil n.o 1

Assinatura:

12,4- [BElNur.ro M Nurues Vrtuoo, portador do cartão de cidadão com ld

þ-

civiln.o 12944936

Assinatura:

13.0- [Mars Lrsboa] VÍron FoRtr¡teR, portador do cartäo de cidadão com ld

ll

civil

Assi

n,o 04

r¿¡:

Para completar a composiçäo legal Assembleia, considerando a investidura þso facto do
presidente do órgäo executivo, foi, pelo Presidente, chamada a eleita seguinte na lista da coligaçäo
Mais Lisboa de quem se verificou a identidade e legitimidade e de seguida assina a aceitação:

[Mars Lisboa] Mnnn Jono PenErnn A¡¡rurues CoelHo JoRGE, portadora do cartão de

cidadão com ld. ci o 07351123

Assinatura:

O Presidente a todos declarou investidos nas suas funçöes.

Para constar se lavrou a presente ata, que foi lida em voz alta na presença de todos, aprovada
por unanimidade e vai assinada por quem a elaborou e pelo Presidente,
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(Sandra Oliveira) (Rui
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