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MUNICÍPIO DE VAGOS 
------ATA AVULSA DA INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O QUADRIÉNIO DE DOIS 

MIL E TREZE A DOIS MIL E DEZASSETE ---------------------------------------------------------------------------------- 

------Aos dezanove dias do mês de outubro de dois mil e treze, na vila de Vagos e salão nobre dos paços 

do concelho de Vagos, pelas dezasseis horas, sob a presidência do senhor Carlos Manuel Simões das 

Neves, na qualidade de presidente em exercício da assembleia municipal cessante, em conformidade 

com o disposto no artigo 44º da lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pela lei 

nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, compareceram os cidadãos abaixo identificados que expressamente 

foram eleitos para este órgão autárquico, no ato eleitoral que teve lugar no dia vinte e nove de setembro, 

conforme ata de apuramento geral, que lhe foi presente, a fim de se proceder à instalação da nova 

assembleia municipal para o quadriénio de dois mil e treze a dois mil e dezassete. Nos termos do nº2, do 

artigo 44º, do citado diploma geral, o senhor presidente designou a senhora Margarida Freire Simões, 

técnica superior de relações públicas e comunicação do município de Vagos, para redigir a ata do 

presente ato de instalação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente começou por identificar os cidadãos eleitos para a nova assembleia municipal, 

a saber: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Rui Miguel Rocha da Cruz, 42 anos, advogado, residente em Calvão, Freguesia de Calvão, 

portador do cartão de cidadão nº 9954784, válido até 14/05/2014, emitido pelo arquivo de identificação 

de Aveiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Mário Castelhano, 62 anos, aposentado, residente no lugar de Parada de Cima, União das 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, portador do bilhete de identidade nº 4930317, emitido 

em 06/01/2004, pelo arquivo de identificação de Aveiro; ----------------------------------------------------------------- 

------ Maria Helena Marques dos Santos, 50 anos, advogada, residente no lugar de Gândara, União das 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, portadora do cartão de cidadão nº06288334, válido 

até 02/12/2013, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------

- 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, 42 anos, técnico de contabilidade, residente em Ponte de Vagos, 

União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, portador do cartão de cidadão nº 13860270, 

válido até 24/09/2014, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------- 

------ César Manuel da Silva Grave, 40 anos, empresário, residente em Vagos, União das Freguesias de 

Vagos e Santo António, portador do cartão de cidadão nº 10246342, válido até 14/04/2014, emitido pelo 

arquivo de identificação de Aveiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ António Carlos da Cruz Maia, 60 anos, médico, residente em Vagos, União das Freguesias de 

Vagos e Santo António, portador do bilhete de identidade nº 2216308, emitido em 20/12/2005, pelo 

arquivo de identificação de Aveiro; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Manuel Marcelino Santos Manangão, 66 anos, contabilista, residente no lugar de Salgueiro, 

Freguesia de Soza, portador do bilhete de identidade nº511036, emitido em 02/06/2003, pelo arquivo de 

identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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------ Ana Paula Mourão Branco, 33 anos, engenheira civil, residente em Soza, Freguesia de Soza, 

portadora do cartão de cidadão nº 15670658, válido até 06/05/2018, emitido pelo arquivo de identificação 

de Aveiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ Maria da Graça Matias Gadelho, 38 anos, professora, residente no lugar de Sanchequias, 

Freguesia de Santo André de Vagos, portadora do cartão de cidadão nº 10642992, válido até 

18/03/2015, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------------ 

------ José Augusto Ferreira Martins, 45 anos, empresário, residente em Vagos, União das Freguesias 

de Vagos e Santo António, portador do cartão de cidadão nº 08290957, válido até 09/03/2015, emitido 

pelo arquivo de identificação de Aveiro; --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Manuel José Ferreira Bogalho, 71 anos, aposentado, residente na Gafanha da Boa Hora, 

Freguesia da Gafanha da Boa Hora, portador do bilhete de identidade nº 1629681, emitido em 

28/03/2005, pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------- 

------ Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, 34 anos, empregado fabril, residente na Gafanha da 

Vagueira, Freguesia da Gafanha da Boa Hora, portador do bilhete de identidade nº 11640220, emitido 

em 03/07/2008, pelo arquivo de identificação de Aveiro; ----------------------------------------------------------------- 

------ Mário Batista Tarenta, 51 anos, advogado, residente em Calvão, Freguesia de Calvão, portador do 

bilhete de identidade nº 6673124 emitido em 15/05/2003, pelo Arquivo de identificação de Aveiro; --------- 

------ Madalena Marques dos Santos Simões Pinto, 37 anos, educadora de infância, residente em 

Fonte de Angeão, União das Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do lobo, portadora do cartão de 

cidadão nº 10782736, válido até 27/08/2017, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------- 

------ Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade Ramos, 40 anos, gestor, residente no lugar de 

Lavandeira, Freguesia de Soza, portador do cartão de cidadão nº 10105954, válido até 08/06/2018, 

emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Marco Aurélio Lourenço Martins, 30 anos, técnico oficial de contas, residente em Santa Catarina, 

União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, portador do cartão de cidadão nº 12468980, 

válido até 17/10/2013, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------- 

------ Diana Marques Santos, 24 anos, oficial da justiça, residente no lugar de Gândara, União das 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, portadora do cartão de cidadão nº 13660838, válido 

até 15/06/2015, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------

- 

------ Victor Fernando Santos Neto, 38 anos, professor, residente em Santa Catarina, União das 

Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina, portador do cartão de cidadão nº 13981593, válido até 

23/10/2014, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------------ 

------ Carla Filipa Ferreira Gouveia, 23 anos, assistente administrativa, residente no lugar de Quintã, 

União das Freguesias de Vagos e Santo António, portador do cartão de cidadão nº 13710052, válido até 

13/03/2017, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------------ 

------ Liliana dos Santos Barreira, 33 anos, professora, residente em Covão do Lobo, União das 

Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, portadora do cartão de cidadão nº 11561782, válido 
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até 11/03/2016, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------

- 

------ Óscar Ferreira Pascoal, 46 anos, militar, residente em Ponte de Vagos, União das Freguesias de 

Ponte de Vagos e Santa Catarina, portador do bilhete de identidade nº 8225509, emitido em 27/01/2006, 

pelo arquivo de identificação de Aveiro; --------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para a mesma finalidade e por força do disposto no artigo 42º da mesma lei, dada a inerência de 

funções como presidentes de juntas de freguesia, compareceram igualmente os cidadãos: ------------------- 

------ Freguesia de Calvão – Luís Fernando Dias Oliveira, 49 anos, professor, residente em Calvão, 

portador do cartão de cidadão nº 06591908, válido até 22/10/2015, emitido pelo arquivo de identificação 

de Aveiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ União das Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo – Albano Manuel de Jesus 

Gonçalves, 53 anos, comerciante, residente em Fonte de Angeão, portador do bilhete de identidade nº 

7925351, emitido em 05/04/2005, pelo arquivo de identificação de Aveiro; ----------------------------------------- 

------ Freguesia de Gafanha da Boa Hora – Arlindo das Neves, 63 anos, coordenador de projetos, 

residente na Gafanha da Boa Hora, portador do cartão de cidadão nº 3191407, válido até 01/10/2017, 

emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Freguesia de Ouca – Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira, 60 anos, comerciante, 

residente em Ouca, portadora do bilhete de identidade nº 9196952, emitido em 24/09/2004, pelo arquivo 

de identificação de Aveiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina – Silvério de Jesus Rua,57 anos, 

empresário, residente em Ponte de Vagos, portador do cartão de cidadão nº 06132073, válido até 

12/04/2015, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro; ------------------------------------------------------------ 

------ Freguesia de Santo André de Vagos - Amílcar de Oliveira Raimundo, 45 anos, fiel de armazém, 

residente em Santo André de Vagos, portador do bilhete de identidade nº 8204343, emitido em 

29/06/2005, pelo arquivo de identificação de Aveiro; ---------------------------------------------------------------------- 

------ Freguesia de Soza – Fernando José Silva Vieira, 47 anos, empresário, residente em Soza, 

portador do cartão de cidadão nº 7801743, válido até 07/12/2018, emitido pelo arquivo de identificação 

de Aveiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------ União das Freguesias de Vagos e Santo António – Fernando Julião, 65 anos, empresário, 

residente em Santo António, portador do bilhete de identidade nº 5148356, emitido em 22/10/2004, pelo 

arquivo de identificação de Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ O senhor presidente verificou a identidade e legitimidade dos eleitos que assinam pela ordem que a 

seguir se indica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Os membros da assembleia municipal ------ 

 

_______________________________________________ 

 (Rui Miguel Rocha da Cruz) 
 

_______________________________________________ 
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 (Mário Castelhano) 

 

___________________________________________________ 

 (Maria Helena Marques dos Santos) 

 

___________________________________________________ 

 (Juan Carlos Ferreira Martins) 

 

___________________________________________________ 

 (César Manuel da Silva Grave) 

 

____________________________________________________ 

(António Carlos da Cruz Maia) 

 
____________________________________________________ 

(Manuel Marcelino Santos Manangão) 

 

_____________________________________________________ 

(Ana Paula Mourão Branco) 

 

_____________________________________________________ 

 (Maria da Graça Matias Gadelho) 
 

______________________________________________________ 

 (José Augusto Ferreira Martins) 

 

_____________________________________________________ 

 (Manuel José Ferreira Bogalho) 

 
_______________________________________________________ 

(Hermes Jorge Rodrigues Fernandes) 

 

_______________________________________________________ 

 (Mário Batista Tarenta) 

 

______________________________________________________ 

 (Madalena Marques dos Santos Simões Pinto) 
 

______________________________________________________ 
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 (Filipe Jorge de Mendonça Santos de Andrade Ramos) 

 

________________________________________________________ 

(Marco Aurélio Lourenço Martins) 

 

_______________________________________________________ 
(Diana Marques Santos) 

 

_____________________________________________________ 

 (Victor Fernando Santos Neto) 

 

_____________________________________________________ 

 (Carla Filipa Ferreira Gouveia) 

 
_____________________________________________________ 

 (Liliana dos Santos Barreira) 

 

_______________________________________________________ 

(Óscar Ferreira Pascoal) 

 

___________________________________________________________________ 

(Presidente da Junta de Freguesia de Calvão – Luís Fernando Dias Oliveira) 
 

_________________________________________________________________________________ 

 (Presidente da União das Freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo – Albano Manuel de 

Jesus Gonçalves) 

 

______________________________________________________________________ 

(Presidente da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa Hora – Arlindo das Neves) 
 

_____________________________________________________________________________ 

 (Presidente da Junta de Freguesia de Ouca – Maria Fernanda de Jesus Almeida Oliveira) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 (Presidente da União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina – Silvério de Jesus 

Rua) 

 
__________________________________________________________________________________ 

 (Presidente da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos - Amílcar de Oliveira Raimundo) 
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____________________________________________________________________ 

 (Presidente da Junta de Freguesia de Soza – Fernando José Silva Vieira) 

 

 

________________________________________________________________________ 

 (Presidente da União das Freguesias de Vagos e Santo António – Fernando Julião) 

------Verificadas a legitimidade e identidade, o senhor presidente cessante declarou-os investidos nas 

suas funções e, assim, considerou instalada a assembleia municipal, podendo consequentemente entrar 

em atividade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, composta por seis folhas que, após ter sido 

lida em voz alta, foi aprovada a vai ser assinada pelo presidente instalador, Carlos Manuel Simões das 

Neves, e por mim, Margarida Freire Simões, que a redigi. --------------------------------------------------------------- 

------ O presidente instalador: __________________________________________________________ 

------ A Secretária: ____________________________________________________________________ 


