
 
 

Acta Avulsa de instalação 
da Assembleia de Freguesia  de Caria para o 

quadriénio 2017/2021 
 

 
Aos treze dias de Outubro do ano de dois mil e dezassete na 

sede da Junta de Freguesia de Caria, do Município de Moimenta da 

Beira, reuniram-se os membros eleitos da nova Assembleia de 

Freguesia, para proceder à instalação da mesma, presidindo ao acto o 

presidente cessante da Assembleia de Freguesia, sendo designado para 

elaborar a acta a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º da Lei n.º 169/99 de 

18 de Setembro, o cidadão eleito pela lista do Partido Socialista, Jorge 

Nuno Rocha Nascimento, profissão Técnico Informática, estado civil 

Casado, natural de Caria, residente em Lamego, bilhete de identidade n.º 

10502435.---------------------------------------------------------------------------------- 

Neste acto estavam presentes os seguintes cidadãos eleitos: 

----- Pela lista do Partido Socialista ----- 

Jorge Nuno Rocha nascimento, profissão, técnico de informática, 

estado civil, casado, natural de Caria, residente em Lamego, cartão de 

cidadão nº 10502435; ------------------------------------------------------------------- 

----- Pela lista do Partido Socialista ----- 

Armando Nunes Mota, profissão Reformado, estado civil Casado, 

natural de Tabosa Carregal, residente em Caria, bilhete de identidade n.º 

1563144; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Pela lista do Partido Social Democrata ----- 

Adolfo Pereira Cardoso, profissão Reformado, estado civil 

casado, natural de Caria, residente em caria, cartão cidadão nº 

03017724. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 



----- Pela lista do Partido Socialista ----- 

Sónia Cristina Correia de Jesus, profissão assistente técnica, 

estado civil Casada, natural de Caria, residente no Sr. dos Aflitos, cartão 

de cidadão n.º 11140641; --------------------------------------------------------------- 

----- Pela lista do Partido Socialista ----- 

Dina Teresa Lemos Andrade, profissão contabilista, estado civil 

Solteira, natural de Vila Cova, residente em Vila Cova, cartão de cidadão 

n.º 11979997; ------------------------------------------------------------------------------ 

---- Pela lista do Partido Socialista ----- 

Cátia Cristina Bastos Andrade, profissão técnica social, estado 

civil solteira, natural de Vila chã, residente em Vila Chã, cartão de 

cidadão n.º 13001854; ------------------------------------------------------------------- 

----- Pela lista do Partido Social Democrata ----- 

 Hélder Manuel da Costa Lopes, profissão Reformado, estado 

civil casado, natural de Vila Cova, residente em Caria, cartão cidadão nº 

6106093. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a verificação de poderes e identidade dos membros da 

Assembleia eleitos e estando presentes todos os membros eleitos para a 

constituição da nova Assembleia de Freguesia, o presidente cessante da 

Assembleia declarou-a instalada para o mandato de 2017 a 2021, tendo 

em conta o n.º 3 do artigo 8.º já mencionado. ------------------------------------- 

Deste acto e para constar lavrou-se esta acta avulsa que foi lida 

e aprovada pelos presentes, pelo que vai ser assinada pelo presidente 

da Assembleia cessante, os membros eleitos presentes e por mim Jorge 

Nuno Rocha Nascimento, membro igualmente eleito que a redigi e a 

subscrevo. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



 
 

___________________________________ 
 

(Presidente cessante) 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

(Membros eleitos) 
 

______________________________ 

 (Eleito que redigiu e subscreveu esta acta) 
 


