
ACTA 

 

da Instalação da  

Assembleia de Freguesia 

do 

BÁRRIO 

 

do Concelho de  

ALCOBAÇA 

  



Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, nesta localidade do 

Bárrio e no edifício da Junta de Freguesia, onde eu, Joaquim Veigas Alexandre, me 

encontrava, compareceram, para, de conformidade com o disposto nos números um e dois 

do artigo oitavo da Lei número cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de 

Setembro, se proceder à instalação da Assembleia de Freguesia do Bárrio deste Concelho 

de cidadãos, tendo sido escolhido por aquele Presidente instalador, nos termos do número 

dois daquele artigo oitavo para redigir e subscrever esta acta, o cidadão também eleito, 

Fernando Ricardo Teixeira Marques, solteiro de 33 anos de idade, portador do cartão de 

cidadão n.º 11687526. 

Começaram os trabalhos pelo esclarecimento sobre a desistência de um membro da 

Lista “A Freguesia Primeiro” devido a doença de um familiar próximo, no caso Maria 

Adelaide Castelo Madeira Afonso, portadora do bilhete de identidade n.º 1590236, que virá 

a ser substituída por outro membro da lista, no caso Rui Manuel dos Santos Luís. 

Presentes: pela lista Independente “A Freguesia Primeiro”, os cidadãos Filipa 

Alexandra Soares Gomes, portadora do cartão de cidadão n.º 11670840, Orlando Marques 

Pereira, portador do bilhete de identidade n.º 4381412, Acácio da Silva Barbosa, portador 

do bilhete de identidade n.º 2472662, João dos Santos Marques Pereira, portador do cartão 

de cidadão n.º 4451588, Fernando Ricardo Teixeira Marques, portador do cartão de 

cidadão n.º 11687526, Andreia Cristina dos Santos Charneca, portadora do cartão de 

cidadão n.º 11973607 e Rui Manuel dos Santos Luís, portador do bilhete de identidade n.º 

6630352. 

Também presentes: pela lista da Coligação Democrática Unitária, os cidadãos António 

Marques Gonçalves, portador do bilhete de identidade n.º 4325634 e João Nunes de Jesus, 

portador do cartão de cidadão n.º 04362173. 

Procedeu-se de seguida à eleição dos indivíduos que vão constituir a Junta de 

Freguesia do Bárrio, sendo presente uma única lista, designada Lista A, proposta pela “A 

Freguesia Primeiro”, a qual foi eleita por unanimidade: 

Presidente: Filipa Alexandra Soares Gomes 

 Secretário: Orlando Marques Pereira 

 Tesoureiro: Acácio da Silva Barbosa 

Ficando, assim, constituída a Junta de Freguesia do Bárrio. 

  



Foi passada a palavra à presidente empossada que passou a liderar os trabalhos. 

Procedeu-se de seguida à eleição dos indivíduos que vão constituir a Mesa da 

Assembleia de Freguesia, sendo presente uma única lista designada Lista A, proposta pela 

“A Freguesia Primeiro”, a qual foi eleita por unanimidade: 

Presidente da Assembleia: João dos Santos Marques Pereira 

1º Secretário: Fernando Ricardo Teixeira Marques 

2º Secretário: Andreia Cristina dos Santos Charneca 

Ficando, assim, constituída a Mesa da Assembleia de Freguesia. Foram eleitos para 

aquele órgão de Freguesia, por sufrágio universal e directo, em acto realizado no dia 

dezanove de Outubro de dois mil e treze. 

Por terem sido passado três elementos da lista “A Freguesia Primeiro” para a Junta de 

Freguesia, foi esclarecido que serão chamados, na próxima Assembleia, os três elementos 

seguintes da mesma lista de forma a completar a Assembleia. 

Verificada a conformidade formal do processo eleitoral e a legitimidade e identidade 

dos eleitos, o Presidente da Junta eleito, Filipa Alexandre Soares Gomes declarou-os 

investidos nas suas funções, pelo que, para constar, se lavrou a presente acta, que eu, 

Fernando Ricardo Teixeira Marques, para o efeito designado, redigi e subscrevo, e que será 

assinada por todos os presentes. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             


