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MUNICÍPIO DE REGUENGOS OE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

MANDATO 2021/2025 

--- No dia dezoito de outubro do ano dois. mil e vinte e um, nesta cidade de Reguengos de Monsaraz, à Praça 

da Liberdade e no Salão Nobre dos Paços do Município, pelas dez horas, perante a senhora Presidente da 

Assembleia Municipal cessante, ANA MAf~IA FÉRIAS PAIXÃO DUARTE, compareceram os Eleitos para este 

Órgão Deliberativo, por sufrágio universal, direto e secreto, na sequência do ato eleitoral ocorrido no dia vinte e 

seis de setembro, próximo passado, para, de conformidade com o preceituado no artigo 225.0
, da Lei Eleitoral 

dos Orgãos das Autarquias Locais, aprovada pela Lei Orgânica n.0 1/2001, de 14 de agosto, na sua atual 

redação, e no artigo 44.0
, do Regime Jurídico das Competências e Funcionamento dos Orgãos dos Municlpíos e 

1 

das Freguesias, aprovado pela Lei n.0 169/99, 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

se proceder à instalação da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz para o Mandato de 2021/2025: -

--··· MARIA OE FÁTIMA DOS SANTOS ROSADO MARQUES,de 58 anos de idade, titular do cartão de cidadão 

válído --• emitido pela República Portuguesa, filha de 

, Professora do Ensino Superior, natural 

da freguesia de S. Vicente do Pigeiro, concelho de Évora, residente na 

, recenceada na freguesia de Reguengos de Monsaraz,concelho de Reguengos de 

Monsaraz.----------------- -- ---------------------------------------- --------------------------------·-··-----····

··--- ÉLIA DE FÁTIMA JANES QUINTAS, Ide 39 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.º 

, emitido pela República Portuguesa, fi lha de 

concelho de Reguengos de Monsaraz, re:;idente na 

, recenseada na freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de 

Reguengos de Monsaraz. -·-··--------------·---------- ---------------------------------------------------------------

----- SANDRA ISABEL LOPES DA SILVA, de 43 anos de Idade, titular do cartão de cidadão n.º 

, emitido piela República Portuguesa, filha de 

, Professora, natural da freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de 

Reguengos de Monsaraz, residente na . , recenseada na União 

das freguesias dl Montijo e Afonsoeiro, cotlcelho de Montijo.------------------------------------------------------------· 
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--- JOSÉ LUIS JANEIRO DE OLIVEIR.A MERCA, de 44 anos de Idade, titular do cartão de cidadão n.º 


... emitido pela República Portuguesa, fi lho de 

, Técnico Superior Administração Pública Local, 

natural da freguesia da Sé (Évora), concelho de Êvora, residente na 

, recenseado na freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de Reguengos de 

Monsaraz.------------------······--····--·--·--·---··-----------------·--·······----------------·----------··-··-------------------- 

---- NUNO MIGUEL DOS SANTOS LA\IAREDAS, de 36 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

, Empresário da Construção Civil, Hotelaria 

e Turismo, natural da freguesia de Reguen!gos de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz, residente na 

- · emitido pela República Portuguesa, filho de 

, recenseado na freguesia de 

Reguengos de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz.---------------------------····-·-··-·-·-··-··----------------· 

-- MÁRIO SÉRGIO MENDES RAMALHO, de 30 anos de idade, títular do cartão de cidadão n.0 


1. emitido pela República Portuguesa, filho de 

, Engenheiro do Ambiente, natural da freguesia de 

Carnpinho, concelho de Reguengos de Monsaraz, residente na 

• · recenceado na União de freguesias de Salvador e Santa Maria da Feira, concelho de Beja.--------------------

- - MATILDE PARREIRA LOPES CAPUCHO, de 52 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 


, emitidlo pela República Portuguesa, fi lha de 

, Administrativa, natural da freguesia de Carnpinho, concelho de 

Reguengos de Monsaraz, residente na • , recenseada 

na União de freguesias de Campo e Campinho, concelho de Reguengos de Monsaraz.------------ ------------------· 

0····· ANA RITA ESPENICA GODINHO FEIJÃO, de 34 anos de idade, titular do cartão de cidadão n. 

, emitido pela República Portuguesa, filha de 

1.Psicomotricista, natural da freguesia de Reguengos de Monsaraz, 

concelho de Reguengos de Monsaraz, r•esidente na 

- · recenseada na freguesia de Reuuengos de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz.---------

--- ROGÉRIO PAULOCARUJO CARRETEIRO, de 58 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

, emitido pela República Portuguesa, filho de 

, Engenheiro Civil, natural da freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de 
1 

Reguengos de Monsaraz, residente na 1 
recenseado na freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz.------------------
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---- LUIS FERNANDO VALADAS VIOLA, de 76 anos de idade, titular do bilhete de identidade n.0 


, pelos serviços de identificação civil de Êvora, vitalício, filho de 

, Advc1gado, natural da freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de 

Reguengos de Monsaraz. residente na 1 
- · recenseado na freguesia de Re9uengos de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz.-----

----- ADRIANA FILIPA DA CONCEIÇÃO AMADOR, de 26 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

Assistente Social, natural da freguesia de 

Reguengos de Monsaraz. concelho de Re!~uengos de Monsaraz. residente na 

de Reguengos de Monsaraz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 

--··· EDUARDO MANUEL CARDOSO DA SILVA, de 46 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.º 

recenseado na freguesia de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz. ---------------------------·----------

-- PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS PINHEIRO, de 27 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

concelho de Reguengos de Monsaraz, residente na 

1. recenseado na freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de 

Reguengos de Monsaraz. ---------------------------------------------------------------------------------------

----- RODRIGO JOSÉ RAMALHO PAIAS, de 33 anos de 1dade, titular do cartão de cidadão n.0 

, emitido pella República Portuguesa, filho de 

concelho de Reguengos de Monsaraz, 1residente no 

recenseado na freguesia de Monsaraz, concelho de Reguengos de Monsaraz. ------- -------------------

-VÂNIA ISABEL DOS SANTOS RAMALHO, de 43 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

, 13mitido pela República Portuguesa, filha de 

, Diretora de Recursos Humanos, natural da freguesia de Reguengos de 

Monsaraz, concelho de Reguengos de Mo1nsaraz, residente na 

, recenseada na freguesia de Reguengos de Monsaraz, concelho de Reguengos de 
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Monsaraz.------------- -----------------------------------------------·--·--·--·----------------------·--····---------------------

-----ANTÓNIO JOSÉ FIALHO CARTAXO, de 46 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.º 

, emitido pela República Portuguesa, filho de 

, Empresário, natural da freguesia da Sé (Évora), concelho de Évora. residente na . 

1. recenseado na freguesia de Corval. concelho de 

Reguengos de Monsaraz. Presidente da Junta de Freguesia de Corval.---·---------------··------------··------------

----- NUNO ISIDRO DE AMBRÓSIO PINTO, de 42 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 


, emitido pela Republica Portuguesa, filho d 

• Engenheiro Zootécnico, natural da freguesia de Cascais, concelho de Cascais, 

recenseado na freguesia de Monsaraz. 

concelho de Reguengos de Monsaraz. Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz.-------------------------------

----- PEDRO MIGUEL VARELA MATA DA CONCEIÇÃO, de 46 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

. emitido pela Republica Portuguesa, filho de 

, Tecnico Superior. natural da freguesia da Sé 

, recenseado na freguesia de Reguengos de Monsaraz. concelho 

de Reguengos de Monsaraz. Presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz.---------------

-·--- LUIS ANTÓNIO RATO FONSECA, de 60 anos de idade, titular do cartão de cidadão n.0 

, emitido pela República Portuguesa, filho de 

, Empresário, natural da freguesia de Santa Maria, concelho de Estremoz, residente 

, recenseado na União das freguesias de Bacelo e Senhora da 

Saúde, concelho de Évora. Presidente da União de Freguesias de Campo e Campinho. ---------------------------·----

- - Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, a identidade e a legitimidade dos eleitos a após 

estes terem prestado juramento legal, a senhora Presidente da Assembleia Municipal cessante, ANA MARJA 

FÉRIAS PAIXÃO DUARTE, declarou-os investidos nas suas funções de membros da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz para o mandato de 2021/2025. ----------------------------------------------·-----------------

----- E para constatar ficou lavrado o presente instrumento que eu, João Manuel Paias Gaspar, Coordenador 

Técnico, da subunidade orgânica Administrativa dos Órgão Autárquicos, redigi, subscrevo e que vai por mim 

assinad~ , e por mim, Ana Maria Férías Paixão Duarte, Presidente da Assembleia Municipal cessante 

~ r?\a aAG R !LI.C3....\, Pc.Jxa.o .;Q l::::v tk e por todos os membros presentes.-· 
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(Maria de Fátima ~s Santos Rosado Marques) 

(Éllade Fátima Janes Quintas) 

(Sandra Isabel Lopes da Silva) 

(José Luis Janeiro de Oliveira Merca) 

(Nuno Miguel dos Santos Lavaredas) 

(Mário Sérgio Mendes Ramalho) 

(AO;~~penica Godinho Feijão) 

(Rogério Paulo CarijoCarreteiro) 
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(Adriana Filipa da Conceição Amador) 

d::,., ""'"''°'"°""' ""'I 
(Pedro Alexandre dos Santos Pinheiro) 

(Rodrigo JoséRamalho Paias) 

(António José Fialho Cartaxo) 

(Vânia Isabel dos Santos Ramalho) 

/ (Luls António Rato Fonseça) 
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