
--------Acto de instalação da Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo--------- 

------Aos dezasseis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas vinte e 

uma horas, na sede da Junta de Freguesia de Figueiró do Campo, Luís Carlos 

Gonçalves Redinha, Presidente da Assembleia de Freguesia Cessante, compareceu 

para, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei número 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção dada pela Lei número 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 

proceder à instalação da Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, do Concelho 

de Soure.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------Cidadãos eleitos para a Assembleia de Freguesia, por sufrágio universal e directo, 

em acto realizado no dia um de Outubro de dois mil e dezassete:-----------------------------

------Jorge Manuel Neves Branco, Maquinista da CP, natural da freguesia de Figueiró 

do Campo, concelho de Soure, portador do documento de identificação nº 4483854, 

Residente em Rua da Capela n.º 4, Casal do Cimeiro, na Freguesia de Figueiró do 

Campo;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Luís Miguel Oliveira Martins, Maquinista da Medway, natural da freguesia de Sé 

Nova, concelho de Coimbra, portador do documento de identificação nº 9553001, 

Residente em Rua do Barroco, Figueiró do Campo;--------------------------------------------

------Cristina Maria Simões Paixão Lapo, Assistente Operacional, natural da freguesia 

de Sé Nova, concelho de Coimbra, portadora do documento de identificação nº 

10073374, Residente em Rua do Alto n.º 2, Casal das Neras, na Freguesia de Figueiró 

do Campo;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Luís Filipe Ferreira da Silva, Operador de Venda e Controlo, natural da freguesia 

de Figueiró do Campo, concelho de Soure, portador do documento de identificação nº 

10031318 e residente na Rua do Rigueirinho, em Figueiró do Campo; 

------Luís Carlos Gonçalves Redinha, Maquinista da CP, natural da freguesia de 

Figueiró do Campo, concelho de Soure, portador do documento de identificação nº 

9497941, Residente em Rua das Alagoas n.º33, em Figueiró do Campo,;-------------------

------Rui Manuel da Costa Baptista, Maquinista da CP, natural da freguesia de Sé 

Nova, concelho de Coimbra, portador do documento de identificação nº 10330163, 

Residente em  Rua Principal n.º 21, Casal S. Pedro, Freguesia de Figueiró do Campo;---

------Olga Maria Feliciano Pimentel, Empregada de Escritório, natural de 

Luxemburgo, portadora do documento de identificação nº 12783174, Residente em Rua 

da Fonte, nº7, Ribeira da Mata, na freguesia de Vila Nova de Anços;-----------------------

-------Vera Lisa de Oliveira Marques, Técnica Oficial de Contas, natural da freguesia 



de Sé Nova, concelho de Coimbra, portadora do documento de identificação nº 

11709924, Residente em Rua das Alagoas n.º 36, em Figueiró do Campo;-----------------

------Carlos Manuel Bernardes Ferreira, Motorista de Transportes Colectivos, natural 

da freguesia de Sé Nova, concelho de Coimbra, portador do documento de identificação 

nº 04488233, , Residente em Rua Principal n.º 68, Ribeira da Mata, na Freguesia de 

Figueiró do Campo;---------------------------------------------------------------------------------- 

------Verificada a identidade e a legitimidade dos eleitos e após estes terem prestado 

juramento legal, Luís Carlos Gonçalves Redinha, Presidente da Assembleia Cessante, 

declarou-os investidos nas suas funções.-----------------------------------------------------

Para constar, se lavrou a presente acta que eu, Rui Manuel da Costa Baptista, para o 

efeito designado, redigi e subscrevo, sendo assinada por todos os presentes. ---------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


