FREGUESIA DE MONCHIQUE
– ASSEMBLEIA DE FREGUESIA –

ATO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE MONCHIQUE
MANDATO CORRESPONDENTE AO QUADRIÉNIO 2017-2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aos catorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma
horas, nesta Vila de Monchique e nas instalações da Freguesia de Monchique, perante VICTOR
MANUEL DOS SANTOS CORREIA, presidente cessante da Assembleia de Freguesia, compareceram
para, em conformidade com o disposto nos números 1 e 2 do artigo 8.º da Lei n.º 169/99, de
18-set, na redação vigente, se proceder à instalação da Assembleia de Freguesia de Monchique,
para o mandato correspondente ao quadriénio 2017-2021, os seguintes cidadãos:-------------------------- JOSÉ GONÇALO NOBRE DUARTE DA SILVA, independente, eleito pela lista pertencente ao PS
(Partido Socialista), de 57 anos de idade, portador do cartão de cidadão n.º 06389659 1 ZY9,
com profissão de técnico de farmácia, residente no sítio do Castanho, CCI 478, 8550-243
Monchique; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARIA LUÍSA TIAGO MARTINS, independente, eleita pela lista pertencente ao PPD/PSD
(Partido Social Democrata), de 41 anos, portadora do cartão de cidadão n.º 10750314 0 ZY5,
com a profissão de enfermeira, residente na Rua Serpa Pinto, 78 - 1.º andar, direito, Monchique; ----------- VILSON SANTANA MARTINS AMADO, eleito pela lista pertencente ao PS (Partido Socialista),
de 35 anos, portador do cartão de cidadão n.º 12224142 8 ZY0, com a profissão de bancário,
residente em Calo Pomar da Nave, CCI 34, 8550-319 Monchique; ------------------------------------------------ ANA PAULA GERVÁSIO PENTEADO CORREIA DE ALMEIDA, independente, eleita pela lista
pertencente ao PS (Partido Socialista), de 59 anos, portadora do cartão de cidadão n.º 05059566
0 ZY3, com a profissão de professora, residente na Travessa do Castelo, 13, 8550-456 Monchique;
---------- DUARTE NUNO ALVES FERREIRA XAVIER GOUVEIA, independente, eleito pela lista
pertencente ao PPD/PSD (Partido Social Democrata), de 43 anos, portador do cartão de
cidadão n.º 10234202 4 ZY7, com a profissão de delegado de informação médica, residente em
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Rua de São Sebastião, 11-A, 8550-447 Monchique; ------------------------------------------------------------------- VICTOR MANUEL DOS SANTOS CORREIA, eleito pela lista pertencente ao PS (Partido
Socialista), de 43 anos, portador do cartão de cidadão n.º 10255964 3 ZY2, com a profissão de
gestor de recursos humanos, residente em Brejo, Monchique, com morada postal Apartado 68
EC Monchique, 8551-909 Monchique; ------------------------------------------------------------------------------------ CRISTINA ISABEL DUARTE DE SOUSA, independente, eleita pela lista pertencente ao
movimento CpM (Cidadãos por Monchique), de 36 anos, portadora do cartão de cidadão n.º
11767559 8 ZZ3, com a profissão de técnica de turismo, residente em Nave CCI 19 B, 8550-319
Monchique; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PAULO SÉRGIO MARTINS SAMPAIO, independente, eleito pela lista pertencente ao PS
(Partido Socialista), de 44 anos, portador do cartão de cidadão n.º 09084123 9 ZY4, com a
profissão de funcionário público, residente em Corte Pereiro, Monchique, como morada postal
em Apartado 126, EC Monchique, 8551-909 Monchique; ----------------------------------------------------------- PAULINA ISABEL VIEIRA COELHO E NOBRE FURTADO, independente, eleita pela lista
pertencente ao PPD/PSD (Partido Social Democrata), de 43 anos, portadora do cartão de
cidadão n.º 10282951 9 ZY8, com a profissão de escriturária, residente na Rua de São
Sebastião, 15, 8550-447 Monchique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Estes cidadãos foram eleitos para a Assembleia de Freguesia, por sufrágio universal e
direto, em ato realizado no dia 01-out-2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos e
após estes terem prestado o juramento legal, VICTOR SANTOS CORREIA, presidente cessante da
Assembleia de Freguesia, declarou-os investidos nas suas funções do que, para constar, se
lavrou a presente ata que eu, ANA ISABEL NUNES MARREIROS, segundo secretário em exercício,
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redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O presidente cessante,
_____________________________________________
Os membros eleitos e empossados,
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
A secretária,
_____________________________________________
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