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- Manuel Luís de Brito Pirrólas,

reserva da GNR, residente na rua do Caminho da
Fonte, número dez, em Trigaches, podador do cartão de cidadão número cinco

milhões, trezentos e dezasseis mil, seiscentos e sete, válido até vinte e oito de agosto
de dois mil e dezassete; ------

- Dora Maria Matias

Ribeiro Nunes, responsável de refeitório, residente na rua das
Eiras, número três, em Trigaches, portadora do bilhete de identidade, número sete
milhões, oitocentos e trinta e dois mil, noventa e nove, válido até dezasseis de
dezembro de dois mil e treze:
- Custódia da Conceição Grade Parrinha Rosário, doméstica, residente na rua de Beja,
número nove, em São Brissos, portadora do bilhete de identidade, número dois
milhões, trezentos e quarenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove, válido até seis
de dezembro de dois mil e quinze;---------

- Manuel dos Reis Guerreiro, empresário, residente na rua do Outeiro, número
dezanove, em São Brissos, portador do bilhete de identidade número cinco milhões,
quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e oito, válido até onze de novembro
de dois mil e catorze; ---------- Nelson José Chinita da Costa Pelado, serralheiro, residente na rua da Fonte, número
dez, em Trigaches, portador do cartão de cidadão número dez milhões, quinhentos e
quinze mil, trinta e cinco, válido até três de julho de dois mil e dezoito; ------- Catarina da Conceição Casaca Galaio Pastor, professora, residente na rua da Palma,
número dezanove, em Trigaches, portadora do bilhete de identidade, número oito
milhões, duzentos e catorze mil, setecentos e setenta e seis, válido até dezassete de
setembro de dois mil e dezasseis; --------

- José Fernando Parrinha Rosário, distribuidor, residente na rua da Torre, número um,
em São Brissos, portador do cartão de cidadão número, dez milhões, cento e vinte
sete mil, cento e sessenta e nove, válido até três de fevereiro de dois mil e catorze; ----

Eleitos para aquele orgão de freguesia, por sufrágio universal e direto, em ato
realizado no dia vinte nove de Setembro de dois mil e treze.

--

---Verificada a conformidade formal do processo eleitoral com a identidade dos eleitos
após estes terem prestado o juramento legal, nos termos do Decreto-lei
quatrocentos e vinte sete, barra, setenta e quatro, de onze de Setembro, anexo à
presente ata da qualfaz parte integrante, Manuel Luís de Brito Pirrolas, na qualidade
de cidadão que encabeça a lista mais votada, declarou-os investidos nas suas
funções, do que, para constar se lavrou a presente ata, que eu Sofia Cristina Linhares
Nunes, para o efeito designado, redigi e subscrevo e que vai ser assinada por todos os
presentes.
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Manuel Luís de Brito Pirrolas
Dora Maria Matias Ribeiro NuneS

Custodia da Conceição Grade Parrinha Rosário
Manuel dos Reis Guerreiro
Nelson José Chinita da Costa Pelado
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Catarina da Conceição Casaca Galaio Pastor
José Fernando Parrinha Rosário
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UNÁO DAS FREGUESIAS
DE

TRIGACHES E SÃO BRISSOS

Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei
com Iealdade as funções que me são confiadas

Manuel Lús de Brito Pirrolas
Dora Maria Matias Ribeiro Nunes

Nelson José Chinita
Catarina da Conceição Casaca Galaio Pastor

José Fernando Parrinha Rosário

