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ACTAACTAACTAACTA    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    UMUMUMUM    
    

------  Aos dezanove dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, na Vila de 

Côja e no edifício da extinta Junta de Freguesia de Coja, na Rua D. Egas Fafes, às 

vinte e uma horas e quinze minutos, onde se encontrava João Manuel Rodrigues de 

Oliveira, na qualidade de cidadão melhor posicionado na lista vencedora, 

compareceram pessoalmente os cidadãos a seguir identificados, para, de 

conformidade como disposto no número um do artigo nono da Lei número cento e 

sessenta e nove barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, se proceder à 

eleição, por escrutínio secreto, dos vogais da junta de freguesia, bem como do 

presidente e secretários da mesa da assembleia de freguesia da União das Freguesias 

de Coja e Barril de Alva, tendo sido escolhido para redigir e escrever esta ata, nos 

termos do numero dois do artigo oitavo daquele diploma, o cidadão empossado como 

membro da assembleia de freguesia Rui Manuel Freitas Dias: ---------------------------   

------ Luís Manuel Tavares de Moura; Carlos Alberto Pereira dos Ramos; José Joaquim 

Marques de Oliveira; José Acácio Gonçalves de Almeida; Regina Maria Gonçalves das 

Neves Calinas e Nuno Miguel Pinto Lourenço, que foram empossados como membros 

da assembleia de freguesia, conforme acta do auto de instalação lavrada neste 

mesmo dia. ---------------------------------------------------------------------------------  

------ Não havendo ainda Regimento, o cidadão João Manuel Rodrigues Oliveira 

colocou à votação da Assembleia a proposta de que a eleição dos vogais da junta de 

freguesia e mesa da assembleia de freguesia seja feita por meio de listas, por voto 

secreto, proposta essa que foi aprovada. -------------------------------------------------  

------ Seguidamente, propôs a eleição como vogais da junta de freguesia os cidadãos 

Luís Manuel Tavares de Moura e Carlos Alberto Pereira dos Ramos, para o 

desempenho dos cargos de tesoureiro e secretário, respetivamente. -------------------  

------ Submetida a proposta a votação, foi aprovada por __ votos a favor, __ votos 

contra e __ votos brancos. -----------------------------------------------------------------  

------ Feita a votação, chamou os cidadãos eleitos para recompor a assembleia, de 

acordo com os resultados eleitorais de cada uma das listas concorrentes, e que vão 

substituir os vogais e o presidente da junta, nomeadamente Olívia Maria Simões 

Tavares Correia, Albino Augusto Alves Tavares e Maria Isabel Neves de Carvalho 

Gonçalves, todos da lista “INOVAR na continuidade”. -----------------------------------  

------ Verificada que foi a identidade e a legitimidade de cada um dos aludidos 

membros, o presidente da junta João Manuel Rodrigues de Oliveira propôs a seguinte 

lista para a mesa da assembleia de freguesia:--------------------------------------------  

------ Presidente, Rui Manuel Freitas Dias, primeiro secretário, José Joaquim Marques 
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de Oliveira, segundo secretário, Olívia Maria Simões Tavares Correia. ------------------  

------ Submetida a proposta a votação, foi aprovada por __ votos a favor, __ votos 

contra e __ votos brancos. -----------------------------------------------------------------  

------ Formada a Mesa, a assembleia de freguesia prosseguiu os trabalhos, tendo o 

Presidente eleito Rui Manuel Freitas Dias saudado os empossados e a assistência, 

desejando um mandato profícuo em prol da União de Freguesias. ----------------------  

------ Dando cumprimento ao disposto no número um do artigo quinto da Lei onze A, 

barra dois mil e treze, de vinte e oito de janeiro, o senhor presidente da mesa da 

assembleia colocou à votação a proposta de que seja deliberado que a sede da União 

de Freguesias de Coja e Barril de Alva seja na vila de Coja. -----------------------------  

------ Submetida a proposta a votação, foi aprovada por __ votos a favor, __ votos 

contra e __ votos brancos. -----------------------------------------------------------------  

------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que foi redigida por 

mim, Rui Manuel Freitas Dias, para o efeito designado, a qual, após ter sido lida em 

voz alta na presença simultânea de todos os intervenientes e aprovada, vai por eles 

ser assinada. -------------------------------------------------------------------------------  

 

1. João Manuel Rodrigues de Oliveira ............._____________________________  

2. Luís Manuel Tavares de Moura...................._____________________________  

3. Carlos Alberto Pereira dos Ramos ..............._____________________________  

4. Rui Manuel Freitas Dias ............................._____________________________  

5. José Joaquim Marques de Oliveira .............._____________________________  

6. José Acácio Gonçalves de Almeida .............._____________________________  

7. Regina Maria Gonçalves das Neves Calinas .._____________________________  

8. Nuno Miguel Pinto Lourenço ......................._____________________________  

9. Olívia Maria Simões Tavares Correia............_____________________________  

10. Albino Augusto Alves Tavares....................._____________________________  

11. Maria Isabel Neves de Carvalho Gonçalves..._____________________________  

 

 

------  O espaço restante da folha foi deixado propositadamente em branco ----------  


