
----------------------Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo-------------------------- 
------------------------------------------------Acta nº1------------------------------------------------ 
------Aos dezasseis dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezassete, 
imediatamente a seguir ao acto de instalação da Assembleia de Freguesia, nos termos da 
Lei 5-A de dois mil e dois, conforme se redige na acta de instalação que se anexa à 
presente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Presidiu à sessão o cidadão que encabeçou a lista mais votada, Jorge Manuel Neves 
Branco, que designou de entre os presentes, o cidadão eleito, Rui Manuel da Costa 
Baptista, para redigir a acta.------------------------------------------------------------------------
------De seguida, o Presidente da Mesa propôs o método da votação por listas, para 
eleger os vogais da Junta de Freguesia e a Mesa de Assembleia de Freguesia, não se 
verificando qualquer objecção por parte dos presentes.----------------------------------------
------A única proposta da Mesa para eleição dos vogais da Junta de Freguesia, Lista A, 
composta pelos cidadãos eleitos, Luís Miguel Oliveira Martins e Rui Manuel da Costa 
Baptista, foi aprovada por unanimidade;---------------------------------------------------------- 
------Os eleitos para vogais da Junta de Freguesia retiraram-se da Assembleia de 

Freguesia constituída, dando lugar, em conformidade com o artigo décimo terceiro do 

regimento vigente, a:--------------------------------------------------------------------------------

------José Manuel Carvalho Morgado, Operador de Revisão e Venda, natural de 

Soure, portador do documento de identificação nº 10129739, Residente em Rua da 

Estrada Nacional n.º5 - Marachão, na Freguesia de Figueiró do Campo;--------------------

------Daniela Filipa Ferreira Leonardo, Farmacêutica, natural da freguesia de Sé 

Nova, concelho de Coimbra, portadora do documento de identificação nº 13775507, 

Residente em Rua da Mó e Freixo, nº 35, Figueiró do Campo, -------------------------------

------António Manuel Pinto Rodrigues Pedro, Ferroviário, natural da freguesia de 

Granja do Ulmeiro, concelho de Soure, portador do documento de identificação nº 

06977574, Residente em Rua dos Cabeços n.º3, Ribeira da Mata, na Freguesia de 

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

------Seguidamente o Presidente da Mesa apresentou a única proposta para eleição dos 

membros da Mesa de Assembleia, Lista A, composta pelos eleitos, Luís Carlos 

Gonçalves Redinha para Presidente, Vera Lisa de Oliveira Marques para 1ªºSecretário e 

Daniela Filipa Ferreira Leonardo para 2º Secretário. Posta à votação foi aprovada por 

unanimidade------------------------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa deu lugar ao Presidente da Assembleia de Freguesia, Luís 

Carlos Gonçalves Redinha, que passou a presidir à Sessão, no cumprimento do artigo 

16º do regimento vigente.---------------------------------------------------------------------------

------O Presidente da Mesa começou por dar as boas vindas a todos os elementos da 

Assembleia de Freguesia de Figueiró do Campo, desejando-lhes um bom mandato.------

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

------Seguidamente procedeu à comunicação da intenção de distribuir exemplares do 



regimento da Assembleia de Freguesia, para posterior consulta individual, com vista a 

ser discutido, analisado e proposto à votação na sessão seguinte.-----------------------------

------Por não haver mais assuntos a tratar, às vinte e uma horas e trinta e sete minutos, 

foi declarada encerrada a sessão, de que se lavrou a presente acta, que no fim de lida e 

aprovada será assinada pelo Presidente da Assembleia.----------------------------------------

------O Presidente:  


