
 

 
 

ATA DA INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO CONCELHO DE 

ALJUSTREL PARA O QUADRIÉNIO DE 2017-2021 

 

 ---------- Aos dezanove dias do mês de outubro do ano dois mil e dezassete, 

nesta vila de Aljustrel e Edifício dos Paços do Concelho, onde, Francisco 

Correia Mestre, Presidente da Assembleia Municipal cessante se encontrava, 

compareceram, para, e em conformidade com o disposto no artigo 60º da Lei 

número 169/99, de 18 de setembro, na atual redação, conjugado com o artigo 

225º da Lei orgânica número 1/2001, de 14 de agosto, na atual redação, se 

proceder à instalação da Câmara Municipal de Aljustrel, os cidadãos: -------------  

 ---------- 1 – Nelson Domingos Brito, natural da Alemanha, portador do cartão do 

cidadão com o número 10602730, emitido pela República Portuguesa, válido 

até 02/02/2019, residente na Rua de Messejana, n.º 13, em Aljustrel; -------------  

 ---------- 2 – João Carlos Soares Mestre, natural da freguesia de Santiago Maior, 

concelho de Beja, portador do cartão de cidadão com o número 11357286, 

emitido pela República Portuguesa, válido até 21/07/2021, residente na 

Urbanização Praça de Touros, Lote 4, em Aljustrel; -------------------------------------   

 ---------- 3 – Carlos Miguel Castanho Espada Teles, natural de Aljustrel, portador 

do cartão de cidadão com o número 9802570, emitido pela República 

Portuguesa, válido até 06/01/2020, residente no Bairro Azul lote 47, em 

Aljustrel; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



 

 ---------- 4 – Maria da Conceição Franco Feio Rocha Parreira, natural da 

freguesia de Albernoa, concelho de Beja, portadora do cartão de cidadão com 

o número 5173221, emitido pela República Portuguesa, válido até 12/07/2020, 

residente no Loteamento dos Moinhos, lote 12, em Aljustrel; -------------------------  

 ---------- 5 – Pedro Miguel Pacheco da Silva Amieiro, natural da freguesia de 

Castelões da Cepeda, concelho de Parede, portador do cartão de cidadão com 

o número 11042261, emitido pela República Portuguesa válido até 04/06/2019, 

residente na Rua de S. Pedro, n9 1 D, em Aljustrel. --------------------------------------   

 ---------- Eleitos para aquele órgão do Município, por sufrágio universal e direto, 

em ato realizado no dia um de outubro do ano de dois mil e dezassete. -----------  

 ---------- Verificada a conformidade formal do processo eleitoral, segundo a ata 

de apuramento geral, com a identidade dos eleitos e após terem prestado o 

juramento legal, o Senhor Francisco Correia Mestre, Presidente da Assembleia 

Municipal cessante, declarou-os investidos nas suas funções do que, para 

constar, se lavrou a presente ata que eu, Mónica Góis Figueira, para o efeito 

designada, redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os presentes. --  
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