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

DOIS MIL E DEZASSETE A DOIS MIL E VINTE E UM. ---------------------------------------------------------- 

------Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezassete, na vila de Vagos e Salão 

Nobre dos Paços do Concelho de Vagos, pelas dezasseis horas, sob a Presidência do senhor Rui 

Miguel Rocha da Cruz, 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, na versão que lhe é dada pela Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro, compareceram os cidadãos abaixo identificados que 

expressamente foram eleitos para este órgão autárquico, no ato eleitoral que teve lugar no dia um 

de outubro, 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 dezassete a dois mil e 

vinte e um. 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 Manuel Domingues Santos, 47 anos, advogado, residente em Covão do Lobo, 

Freguesia de Fonte de Angeão e Covão do Lobo, portador do cartão de cidadão nº 09942643, 

válido até 31-03-2019, emitido pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------- 

------ Maria Helena Marques dos Santos, 54 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 27-11-2018, emitido pela República Portuguesa; ------------------------------------ 

------ Juan Carlos Ferreira Martins, 46 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 18-11-2019, emitido pela República Portuguesa; ----------------------------------- 

------ Basílio Oliveira, 80 anos, reformado, residente em Vagos, União das Freguesias de Vagos e 

Santo António, portador do bilhete de identidade nº 539968, vitalício, emitido pelo arquivo de 

identificação de Lisboa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ José Augusto Ferreira Martins, 49 anos, comerciante, residente em Vagos, União das 

Freguesias de Vagos e Santo António, portador do cartão de cidadão nº 08290957, válido até 22-

10-2019, emitido pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------- 

------ Andreia Pereira Santos Marques, 33 anos, enfermeira, residente em Carregosa, Freguesia 

de Ouca, portadora do cartão do cidadão nº 12597348, válido até 17-03-2018, emitido pela 

República Portuguesa; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Nuno Roberto Rodrigues de Moura, 34 anos, advogado, residente em Lombomeão, União 

das Freguesias de Vagos e Santo António, portador do cartão de cidadão nº 12440962, válido até 

06-11-2018, emitido pela República Portuguesa; ------------------------------------------------------------------- 
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----- Óscar Manuel Oliveira Gaspar, 48 anos, economista, residente em Vagos, União das 

Freguesias de Vagos e Santo António, portador do cartão de cidadão nº 8546029, válido até 12-08-

2020, emitido pela República Portuguesa; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Jorge Henrique da Graça de Oliveira Pereira, 43 anos, funcionário púbico, residente em 

Santo André de Vagos, Freguesia de Santo André de Vagos, portador do cartão de cidadão nº 

10294894, válido até 05-05-2019, emitido pela República Portuguesa; -------------------------------------- 

------ Victor Fernando Santos Neto, 42 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 05-10-2019, emitido pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------- 

------ Elisabete Costa Pequeno, 41 anos, gestora, residente em Calvão, Freguesia de Calvão, 

portadora do cartão de cidadão nº 10885135, válido até 18-07-2022, emitido pela República 

Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Tony Richard de Oliveira de Almeida, 46 anos, professor universitário, residente em Ouca, 

Freguesia de Ouca, portador do cartão de cidadão nº 12916601, válido até 29-07-2019, emitido 

pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Patrícia Neves Ferreira, 28 anos, gestora de qualidade, residente em Parada de Baixo, 

Freguesia de Calvão, portadora do cartão de cidadão nº 13607522, válido até 28-04-2021, emitido 

pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Sérgio Manuel de Jesus Martins, 47 anos, professor, residente em Calvão, Freguesia de 

Calvão, portador do cartão de cidadão nº 09919313, válido até 05-05-2019, emitido pela República 

Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Madalena Marques dos Santos Simões Pinto, 41 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 20-07-2022, emitido pela República Portuguesa; ---------- 

------ Xavier Prior Neto, 23 anos, estudante, residente em Carvalhais, União das Freguesias de 

Ponte de Vagos e Santa Catarina, portador do cartão de cidadão nº 14260699, válido até 19-01-

2021, emitido pela República Portuguesa; ---------------------------------------------------------------------------- 

------ Bruno Marcelo Regalado Julião, 37 anos, adjunto do Ministro dos Negócios Estrangeiros, 

residente no lugar de Lomba, União das Freguesias de Vagos e Santo António, portador do cartão 

de cidadão nº 11806816, válido até 22-09-2020, emitido pela República Portuguesa; ------------------- 

------ Maria Pedro Almeida Neves Ferreira da Silva, 35 anos, professora, residente na Praia da 

Vagueira, Freguesia de Gafanha da Boa Hora, portador do cartão de cidadão nº 12374497, válido 

até 17-09-2020, emitido pela República Portuguesa; -------------------------------------------------------------- 

------ Paulo Alexandre Ferreira Malta, 38 anos, eng.º mecânico, residente em Ponte de Vagos, 

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

11591556, válido até 03-11-2020, emitido pela República Portuguesa; -------------------------------------- 

------ Hermes Jorge Rodrigues Fernandes, 38 anos, empregado fabril, residente na Gafanha da 

Vagueira, Freguesia da Gafanha da Boa Hora, portador do cartão de cidadão nº 11640220, válido 

até 22-05-2019, emitido pela República Portuguesa; -------------------------------------------------------------- 
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------ Liliana dos Santos Barreira, 37 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 até 07-03-2021, emitido pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------- 

------ Para a mesma finalidade e por força do disposto na citada lei lei, dada a inerência de funções 

como Presidentes de Juntas de Freguesia, compareceram igualmente os cidadãos: -------------------- 

------ Freguesia de Calvão – Filipe Tiago da Silva Ribeiro Jorge, 46 anos, professor, residente 

em Calvão, portador do cartão de cidadão nº 9620178, válido até 18-05-2020, emitido pela 

República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Gonçalves, 57 anos, comerciante, residente em Fonte de Angeão, portador do cartão de cidadão 

nº 7925351, válido até 16-10-2021, emitido pela República Portuguesa; ------------------------------------ 

------ Freguesia de Gafanha da Boa Hora – Arlindo das Neves, 67 anos, reformado, residente na 

Gafanha da Boa Hora, portador do cartão de cidadão nº 03191407, válido até 12-10-2027, emitido 

pela República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Freguesia de Ouca – Hugo Miguel Nunes Santos, 34 anos, enfermeiro, residente em Ouca, 

portadora do cartão do cidadão nº 13106519, válido até 23-02-2022, emitido pela República 

Portuguesa; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ União das Freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina – Silvério de Jesus Rua, 61 

anos, gerente, residente em Ponte de Vagos, portador do cartão de cidadão nº 06132073, válido 

até 22-09-2021, emitido pela República Portuguesa; -------------------------------------------------------------- 

------ Freguesia de Santo André de Vagos - Amílcar de Oliveira Raimundo, 49 anos, 

Coordenador Técnico, residente em Santo André de Vagos, portador do cartão de cidadão nº 

8204343, válido até 02-05-2021, emitido pela República Portuguesa; ---------------------------------------- 

------ Freguesia de Soza – Nelson da Costa Cheganças, 46 anos, empresário, residente em 

Soza, portador do bilhete de identidade nº 9802639, emitido em 30-03-2007, emitido pela 

República Portuguesa; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ União das Freguesias de Vagos e Santo António – Fernando Julião, 69 anos, empresário, 

residente em Santo António de Vagos, portador do bilhete de identidade nº 5148356, emitido em 

22/10/2004, emitido pela República Portuguesa. ------------------------------------------------------------------- 

------ 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 Manuel Domingues Santos) 

 

_______________________________________________ 

 (Maria Helena Marques dos Santos) 
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___________________________________________________ 

 (Juan Carlos Ferreira Martins) 

 
___________________________________________________ 

 (Basílio de Oliveira) 

 

___________________________________________________ 

 (José Augusto Ferreira Martins) 

 

____________________________________________________ 

(Andreia Pereira Santos Marques) 
 

____________________________________________________ 

(Nuno Norberto Rodrigues Moura) 

 

_____________________________________________________ 

(Óscar Manuel de Oliveira Gaspar) 

 
_____________________________________________________ 

 (Jorge Henrique da Graça Pereira) 

 

______________________________________________________ 

 (Victor Fernando Santos Neto) 

 

_____________________________________________________ 

 (Elisabete Costa Pequeno) 
 

_______________________________________________________ 

(Tony Richard de Oliveira Almeida) 

 

_______________________________________________________ 

 (Patrícia Neves Ferreira) 

 
______________________________________________________ 

 (Sérgio Manuel Jesus Martins) 

 

______________________________________________________ 

 (Madalena Marques Santos Simões Pinto) 
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________________________________________________________ 

(Xavier Prior Neto) 

 
_______________________________________________________ 

(Bruno Marcelo Regalado Julião) 

 

_____________________________________________________ 

 (Maria Pedro Almeida Neves Ferreira da Silva) 

 

_____________________________________________________ 

 (Paulo Alexandre Ferreira Malta) 
 

_____________________________________________________ 

 (Hermes Jorge Rodrigues Fernandes) 

 

_______________________________________________________ 

(Liliana dos Santos Barreira) 

 
___________________________________________________________________ 

(Presidente da Junta de Freguesia de Calvão – Filipe Tiago da Silva Ribeiro Jorge) 

 

______________________________________________________________________________ 

 (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 – Hugo Miguel Nunes Santos) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 (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 – Nelson da Costa Cheganças) 

 
 

________________________________________________________________________ 

 (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, Rui Miguel 

Rocha da Cruz, e por mim, Margarida Freire Simões, que a redigi. -------------------------------------------- 

------O Presidente Instalador: _____________________________________________________. 

------ A Secretária: ______________________________________________________________. 

 


