
 

 

 

ACTA AVULSA 

Aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e cinco, na Freguesia de 

Vermoil e Edifício Sede de Freguesia, onde se encontrava o Senhor Manuel Sobreiro 

Ferreira, na qualidade de Presidente em exercício da Assembleia de Freguesia cessante, 

compareceram pessoalmente, com vista a proceder-se à instalação da Assembleia de 

Freguesia para o quadriénio de dois mil e cinco a dois mil e nove, 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 e republicada pela Lei número cinco, A, barra, 

dois mil e dois, os seguintes cidadãos que expressamente foram eleitos para este Órgão 

da Administração Local, no acto eleitoral que teve lugar no pretérito dia nove de 

Outubro, comigo Manuel Sobreiro Ferreira, casado, de 45 anos de idade, técnico oficial 

de contas, residente na Rua da Lavandeira – Pocejal – Vermoil, com o Bilhete de 

Identidade n.º 4325045, passado pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 8 de 

Agosto de 2001, escolhido para redigir e subscrever esta acta. 

 Fazendo parte da lista pertencente ao PPD/PSD os Senhores: Ilídio Manuel da 

Mota, casado, de 33 anos de idade, gerente comercial, portador do Bilhete de Identidade 

n.º 921881, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 24 de Maio de 2005, 

residente na Rua João de Barros em Vermoil; Diogo de Oliveira Botas, casado, de 46 

anos de idade, industrial, portador do Bilhete de Identidade n.º 4321248, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Lisboa, em 20 de Novembro de 2003, residente na Rua 

Fernandes Tomás, n.º 29 – Outeiro da Ranha – Vermoil; Carlos José Mendes dos Santos, 

casado, de 42 anos de idade, industrial, portador do Bilhete de Identidade n.º 7797379, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 17 de Fevereiro de 2005, residente 

na Rua dos Calvarios, n.º 19 – Matos da Ranha – Vermoil; Manuel Sobreiro Ferreira, 

casado, de 45 anos de idade, técnico oficial de contas, residente na Rua da Lavandeira – 

Pocejal – Vermoil, com o Bilhete de Identidade n.º 4325045, passado pelo Arquivo de 

Identificação de Lisboa, em 8 de Agosto de 200; Luís Manuel Gaspar Ferreira, casado, 

de 33 anos de idade, técnico de obras, portador do Bilhete de Identidade n.º 10489229, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 9 de Dezembro de 2001, residente 

na Rua Professor José Antunes – Mata do Casal Galego – Vermoil; 
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Fazendo parte da lista pertencente ao PS os Senhores: Joaquim Manuel Mota 

Morais, casado, de 50 anos de idade, industrial, portador do Bilhete de Identidade n.º  

 

 

7576549, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 20 de Outubro de 2004, 

residente na Rua do Feijoal – Vermoil; Manuel dos Santos Ferreira, casado, de 68 anos 

de idade, reformado, portador do Bilhete de Identidade n.º 1400195, emitido pelo 

Arquivo de Identificação de Lisboa, em 23 de Maio de 2002, residente na Rua de Santa 

Clara n.º 17 – Outeiro da Ranha – Vermoil; Sandra Isabel dos Santos Ferreira, solteira, 

de 29 anos de idade, Advogada, portadora do Bilhete de Identidade n.º 11060418, 

emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 4 de Fevereiro de 2005, residente 

na Rua 25 de Abril, nº 37 – Matos da Ranha – Vermoil; Eugénio Branco Mendes, 

solteiro, de 44 anos de idade, técnico tributário, portador do Bilhete de Identidade n.º 

4390047, emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, em 9 de Agosto de 2001, 

residente na Rua Peixoto, nº 10 – Sobral – Vermoil. 

Verificadas a identidade e a legitimidade dos membros atrás indicados, o Senhor 

Presidente da Assembleia de Freguesia cessante, atrás mencionado, considerou-os 

investidos nas suas funções, declarando instalada a Assembleia de Freguesia podendo, 

consequentemente, entrar em actividade. 

Passou então a assembleia a ser presidida pelo Presidente da Junta de Freguesia eleito – 

Ilídio Manuel da Mota – que procedeu de imediato à eleição dos vogais da junta de 

freguesia solicitando aos membros da assembleia as listas que estes tivessem para 

apresentar. O senhor Manuel Sobreiro Ferreira apresentou uma lista subscrita pela 

bancada do PPD/PSD denominada por lista A, constituída pelos senhores Carlos José 

dos Santos Mendes e Diogo de Oliveira Botas, respectivamente secretário e tesoureiro, 

não tendo sido apresentada qualquer outra lista procedeu-se de seguida à secreta, tendo-

se distribuído para o efeito nove boletins de voto. Após a votação verificou-se que se 

encontravam nove boletins de voto, tantos quantos os membros que votaram, dando o 

seguinte resultado, cinco votos a favor da lista A e quatro votos em branco. Em face 

deste resultado a Junta de Freguesia fica assim constituída: Presidente – Ilídio 

Manuel da Mota; Secretário – Carlos José Mendes dos Santos; Tesoureiro – Diogo 

de Oliveira Botas. 

De seguida foram chamados os membros que se encontravam a seguir na lista do 

PPD/PSD para a assembleia de freguesia a fim de substituir aqueles que foram eleitos 
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para integrar a Junta de Freguesia. Pela lista do PPD/PSD, foram chamados: o senhor 

Daniel Brito Ferreira, casado de 29 anos de idade, engenheiro civil, portador do Bilhete  

 

 

de Identidade n.º11007606 do arquivo de Identificação de Lisboa a 14 de Novembro de 

2003, residente em Rua da Féteira – Outeiro da Ranha – Vermoil; a senhora Sónia 

Patrícia Gameiro Fernandes, solteira, de 26 anos de idade, animadora sócio-recriativa e 

cultural, portadora do Bilhete de Identidade n.º 11329968 do arquivo de identificação de 

Lisboa a 4 de Novembro de 2004, residente na Rua Principal, n.º 120 em Matos da 

Ranha – Vermoil; e o senhor Carlos Manuel Ferreira Costa, casado, de 39 anos de idade, 

industrial, portador do Bilhete de Identidade n.º 9508683 do arquivo de Identificação de 

Lisboa a 16 de Setembro de 2002, residente em Rua de Baixo – Palhaça – Vermoil. 

Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos referidos membros 

presentes, o presidente declarou-os investidos nas suas funções, de seguida procedeu-se 

à eleição da Mesa da Assembleia de freguesia o Presidente da Junta solicitou aos 

membros da assembleia as listas que estes tivessem para apresentar. O senhor Luís 

Manuel Gaspar Ferreira apresentou uma lista subscrita pela bancada do PPD/PSD 

denominada por lista A, constituída pelos seguintes elementos: Presidente – Manuel 

Sobreiro Ferreira; 1º Secretário – Sónia Patrícia Gameiro Fernandes; 2º Secretário – 

Daniel Brito Ferreira. Feita a votação verificou-se que se encontravam na urna nove 

votos, tantos quantos os membros da assembleia presentes, feita a contagem verificou-

se o seguinte resultado: cinco votos a favor da lista A e quatro votos em branco. 

Ficando assim a mesa da Assembleia de Freguesia constituída: Presidente – 

Manuel Sobreiro Ferreira; 1º Secretário – Sónia Patrícia Gameiro Fernandes; 2º 

Secretário – Daniel Brito Ferreira. 

 

A reunião terminou às 21 horas e 30 minutos do mesmo dia e da qual, nada mais 

havendo a tratar foi aprovada por unanimidade e por minuta a presente acta que redigi e 

vai ser por mim assinada, pelos órgãos da junta e membros da Assembleia de Freguesia: 

 

O Presidente da Junta 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

O Secretário da Junta 
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_____________________________________________          B.I._________________ 

 

 

 

O Tesoureiro da Junta 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

O Presidente da Assembleia 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

A Secretária da Assembleia 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

O Segundo Secretário da Assembleia 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

Os Vogais 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 

 

 

_____________________________________________          B.I._________________ 
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_____________________________________________          B.I._________________ 
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