
Ata  

 

da Instalação da Assembleia de Freguesia 

  

de  

 

Benedita  

 

do  

 

Concelho  

 

de  

 

Alcobaça 

 

 
 

 

 



--------Aos dezoito dias do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, nesta Vila de 

Benedita e no edifício da Sede da Junta, onde eu, Pedro Mateus Guerra, Presidente da 

Assembleia de Freguesia cessante, me encontrava, compareceram, para, de 

conformidade com o disposto no n.º 1 e n.º 2 do art. 8º da Lei n.º 169/99, de 18 

setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, se proceder 

à instalação da Assembleia de Freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça, os 

cidadãos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

João Mateus Luís, titular do C.C. com o nº 04202547, válido até 12/09/2018; 

Bruno Miguel Ribeiro Letra, titular do C.C. com o nº 11012093, válido até 

30/04/2017; 

Nuno José Boita Ferreira, titular do C.C. com o  nº 10812307, válido até 19/12/2013; 

Liseta Belo Fialho, titular do C.C. com o nº 08409817, válido até 01/09/2015; 

José Delgado dos Santos, titular do C.C. com o nº 02487982, válido até 04/03/2015; 

Susana Maria Juvêncio Marques, titular do C.C. com o nº 11079307, válido até 

17/10/2016; 

Gonçalo Quitério Ezequiel, titular do C.C. com o nº 11104793, válido até 

18/04/2018; 

Luís Lopes dos Santos, titular do C.C. com o nº 07048101, válido até 16/10/2014; 

Maria de Lurdes Lopes Pedro, titular do C.C. com o nº 07036403, válido até 

18/04/2017; 

Samuel José Mendes Mateus Serrazina, titular do C.C. com o nº 10980603, válido até 

09/05/2018; 

Cláudia Sofia Paris Vicente, titular do C.C. com o nº 09859980, válido até 

05/07/2018; 

Carla Loureiro Lucas, titular do C.C. com o nº 11039978, válido até 10/11/2016; 



Jorge Manuel Castelhano Boita, titular do C.C. com o nº 10088377, válido até 

28/12/2015,  

eleitos para aquele orgão de freguesia, por sufrágio universal e direto realizado no dia 

29 de setembro de 2013. 

--------Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a legitimidade e 

identidade dos eleitos, o senhor, Pedro Mateus Guerra, Presidente da Assembleia de 

Freguesia cessante, declarou-os investidos nas suas funções.------------------------------ 

--------Para constar, se lavrou a presente ata, que eu, _________________________, 

para o efeito designado, redigi e subscrevo o que vai ser assinado por todos os 

presentes. 
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