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ATA n.º 1 
 

 Aos vinte quatro dias do mês de outubro de 2017, pelas vinte e uma horas e trinta 
minutos no Teatro da Associação Desportiva e Cultural da Encarnação e Olivais, foi 
dado início à tomada de posse de todos dos autarcas eleitos para a Freguesia de 
Olivais, no sufrágio do passado dia 01 de outubro. 
 
O Sr. Nuno Miguel dos Santos Silva, presidente da mesa da Assembleia Freguesia 
cessante, após um breve discurso deu a palavra à Srª. Rute Sofia Florêncio Lima de 
Jesus como Presidente eleita para que esta prosseguisse os trabalhos. 
 
A Srª. Presidente chamou todos os elementos eleitos para que estes assinassem o ato 
de posse no respectivo livro e apresentou uma lista para o executivo da Junta de 
Freguesia. 
De seguida, procedeu-se à votação da lista, por sufrágio secreto. Feita a contagem, a 
lista foi eleita, com treze a favor e cinco abstenções e 1 voto contra, tendo sido 
imediatamente dada a posse aos novos elementos do executivo da Junta de Freguesia 
(cfr. lista junta a esta acta sob anexo n.º 1). 
 
De seguida, foram chamados a assinar o livro de posse os elementos necessários para 
que ficasse novamente completa a Assembleia de Freguesia. 
A Srª. Presidente tomou a palavra, solicitando a apresentação de listas para a mesa da 
Assembleia de Freguesia. Foi apenas proposta uma lista, cujo primeiro subscritor foi 
o Sr. Nuno Santos Silva (constando os restantes subscritores da proposta, junta a esta 
ata sob anexo n.º 2). Realizada a votação, por sufrágio secreto, a lista foi eleita por se 
terem apurado treze votos a favor e seis abstenções. 
 
Foram instalados os membros da mesa da Assembleia e aberta a sessão e dada a 
palavra ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Olivais que, depois de um 
breve discurso (cfr. anexo n.º 3 a esta ata), deu a palavra a todas as forças políticas 
representadas nesta Assembleia pela seguinte ordem: Bloco de Esquerda, Coligação 
CDS-PP.MPT.PPM, Coligação Democrática Unitária, Partido Social Democrata, 
Partido Socialista (cfr. anexos a esta ata números 4, 5, 6, 7 e 8). 
Depois foi dada a palavra à Srª. Presidente da Junta de Freguesia que, 
cumprimentando todos os presentes, proferiu um discurso (cfr. anexo n.º 9 a esta 
ata). 
 
Finda a Ordem de trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia 
declarou encerrada a Assembleia, da mesma se lavrando a presente Ata. 
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