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ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PONT E DE LIMA 

CODIGO POSTAL 4990-062 

ATA DE INSTALA!;AO DA CAMARA MUNICIPAL 

DE PONTE DE LIMA PARA 0 QUADRIENIO DE 2017/2021 

Aos catorze dias do mes de Outubro do ano dois mil e dezassete, nesta Vila de Ponte de 

Lima no Auditorio Rio Lima, onde se encontrava Salvato Vila Verde Pires Trigo, na 

qualidade de Presidente da Assembleia Municipal de Ponte de Lima cessante, 

compareceram pessoalmente e previamente convocados, com vista a proceder-se a 
instala.yao dos eleitos para a Camara Municipal de Ponte de Lima, para o quadrienio de 

dois mil e dezassete a dois mil e vinte e urn, em confonnidade com o disposto nos niuneros 

urn a tres do artigo sexagesimo da Lei niimero cento e sessenta e nove, barra noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, os seguintes cidadiios que expressamente foram eleitos para 

este 6rgfio Executivo da Administra~ao Municipal, no ato eleitoral que teve lugar no 

preterito dia urn de outubro e Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araujo escolhida 

por aquele Presidente, nos termos do nfunero dois do artigo sexagesimo daquele diploma, 

para redigir e subscrever esta ata. --------------------

Eleitos pela Lista apresentada pelo CDS -Partido Popular (CDS/PP): ____ _ _ 

- Victor Manuel Alves Mendes, 54 anos de idade, Engenheiro Agr6nomo, residente na 

Rua de Parada, n.0 1108, freguesia de Cabra<yao e Moreira do Lima, concelho de Ponte de 

Lima, portador do cartao de cidadao n.0 6217515, valido ate 7/5/2019; ______ _ 

- Mecia Sofia Alves Correia Martins, 42 anos de idade, Engenheira Civil, residente na 

Cal<;ada do Monte do Sobral, n.o 9, freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte 

de Lima, portadora do cartlio de cidadao n.0 10272336; - ---------- 

- Ana Maria Martins Machado, 60 anos de idade, Medica, residente na A venida de Santo 

Andre, n.0 2025, freguesia de Navi6 e Vitorino dos Piaes, concelho de Ponte de Lima, 

portadorado carta.o de cidadao n.o 3446130, valido ate 8/7/2019; _______ _ 

-Vasco Nuno Magalhi\es Velho de Almeida Ferraz, 38 anos de idade, Engenheiro Civil, 

residente na Avenida da Guine, Lote n.0 10, 2° dt.0
, fra9ao F, freguesia de Area e Ponte de 

Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de cidadao n.0 11489944, valido ate 

28/5/2020; ---------------------- -
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- Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa, 37 anos de idade, Gestor de In1omlat;:ao, 

residente no Lugar de Alem, caixa 11.0 406, freguesia de Labn.\j6, Rendufe e Vilar do 

Monte, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de cidadao n.0 11757721, valido ate 

19/1112018; -----------------------

Eleitos pela Lista apresentada pelo Ponte de Lima Minha Terra- (PLMT): ___ _ 

- Abel Lima Baptista, 54 anos de idade, Jurista, residente na Rua da Galiza, n.0 75, 

freguesia de Area e Ponte de Lima, concelho de Ponte de Lima, portador do cartao de 

cidadao n.0 6377622, valido ate 12/2/2022; ---------------

- Maria Joi'io Lima Moreira Sousa. 46 anos de idade, Professora, residente na Rua de 

Frant;:a, n.0 82, freguesia de Feitosa, concelho de Ponte de Lima, portadora do carUio de 

cidadao 11.
0 8839444, valido ate 17/3/2019; ----------------

Veriticada a legitimidade dos membros atnl.s i.ndicados e a sua identidade, o Senhor 

Presidente cessante an·as mencionado considerou-os investidos nas suas funyoes, e assim 

considerou instalada a Camara Municipal de Ponte de Lima, podendo consequentemente 

entrar em actividade. -----------------------------------------------------
A presenya neste ato de instala<;:ao dos membros eleitos acima mencionados considera-se 

verificada pela lista de present;:as assi.nada, que se anexa a presente ata. --------------

Para constar e devidos efeitos se lavrou a prescnte ata, em duas laudas, que ficam 

rubricadas pelo Presidente instalador e por mim Maria Sofia Fernandes Velho de Castro 

Araujo que a redigi, a qual ap6s ter sido I ida em voz alta na presenya simultanea de todos 

os i.ntervenientes foi aprovada e flea assinada. -------------------------------
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