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ACTA Nº 5 
 
No vigésimo sétimo dia do mês de Setembro, do ano dois mil e dez, pelas vinte e uma horas, na sede 
de Junta de Freguesia de Riba de Âncora, reuniu a Assembleia de Freguesia de Riba de Âncora em 
sessão ordinária, convocado pelo Presidente da Mesa da Assembleia, Manuel Dantas.  
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
 

1 – Período antes da ordem do dia. 
2 – Apreciação e aprovação da Acta n.º4 
3 – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia 
4 – Ratificação do protocolo “Polidesportivo de Riba de Âncora” entre a Câmara 
Municipal de Caminha e Junta de Freguesia de Riba de Âncora 
5 – Período de Intervenção do Público 

 
1 – Período antes da ordem do dia 
Para este ponto inscreveram-se os senhores delegados Cidália Moreira e Filipe Pires. 
A senhora Delegada Cidália Moreira questionou o executivo sobre as obras previstas para o ano de 
dois mil e dez, referindo que apenas se interveio no Caminho de Juía, junto à casa da Torre e que 
outras obras se pretendiam fazer até ao final do ano.  
O senhor Delegado Filipe Pires começou a sua intervenção referindo que as convocatórias devem ser 
entregues com oito dias de antecedência, de modo a poderem analisar os documentos. 
Sugeriu que a informação escrita sobre as actividades realizadas pela Junta de Freguesia desde a 
última sessão até ao dia da Assembleia fosse mais pormenorizada.   
O senhor Presidente da Junta de Freguesia começou a sua intervenção cumprimentando 
verbalmente o Presidente da mesa, Secretários, Membros da Assembleia e Público.  
Em relação às actividades agradeceu a sugestão e referiu que posteriormente a informação será mais 
detalhada.  
Quanto às obras previstas para o corrente ano, referiu que apenas foi possível pavimentar o caminho 
do Barbosa, no Lugar da Ponte e no caminho de Juía, junto à casa da Torre onde tinha sido alargado 
anteriormente. Em relação a futuras obras tudo dependerá da existência ou não de verba.  
2 – Aprovação da Acta n.º4 
Não havendo inscrições para este ponto, procedeu-se a votação. A acta foi aprovada com seis votos a 
favor e uma abstenção. 
3 – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia 
Para este ponto inscreveu-se o senhor Delegado Filipe Pires. 
O senhor Delegado Filipe Pires perguntou qual a situação financeira da Junta de Freguesia. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia delegou a palavra à secretária Lilita Gonçalves. Foi 
explicado que a receita do Fundo de Financiamento das Freguesias, até ao momento, é de vinte e dois 
mil, trezentos e vinte e seis euros; a Junta recebeu do IEFP, três mil, quinhentos e cinquenta e nove 
euros, equivalentes à primeira tranche do Programa Contrato Emprego e Inserção; vinte e quatro mil, 
setecentos e oitenta e dois euros da Câmara Municipal dos protocolos de despesas correntes e 
transportes.  
4 – Ratificação do protocolo “Polidesportivo de Riba de Âncora” entre a Câmara Municipal de 
Caminha e Junta de Freguesia de Riba de Âncora 



 
 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA 
CONCELHO DE CAMINHA 
4910-318 RIBA DE ÂNCORA 

 
 
O Senhor Delegado Amândio Alves perguntou se o Polidesportivo contemplava cobertura, se os 
balneários continuavam no exterior ou passavam para o interior e qual o tipo de piso. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia disse que a cobertura do Polidesportivo será 
contemplada numa segunda fase, os balneários manter-se-ão no exterior e o piso suportará a prática 
desportiva e actividades multifuncionais. 
Procedeu-se à votação. A proposta foi aprovada com cinco votos a favor e duas abstenções. 
A presente deliberação, foi aprovada em minuta com cinco votos a favor e duas abstenções. 
5 - Período de Intervenção do Público 
Para este ponto inscreveram-se os cidadãos, Pedro Mateus, Magno Devesa, David Franco e 
Domingos Velho. 
O cidadão Pedro Mateus começou a sua intervenção agradecendo à Junta de Freguesia pelo apoio 
prestado aos Sapadores Florestais que estiveram envolvidos no combate aos incêndios durante este 
Verão. Perguntou se a Junta de Freguesia tinha algum funcionário qualificado para a aplicação de 
herbicidas.  
O cidadão Magno Devesa interveio dizendo que era importante que o Polidesportivo ficasse 
preparado para a prática de diversas modalidades desportivas. 
 O cidadão David Franco perguntou se era a Junta de Freguesia ou a Câmara Municipal que iria 
pagar a certificação de motorista de transporte colectivo de crianças.  
O cidadão Domingos Velho, na sua intervenção, perguntou ao executivo se o quadro com a 
fotografia do Comendador Ramos Pereira estava à guarda da Junta de Freguesia.  
Lembrou ainda que a Escola Comendador Ramos Pereira deveria ser registada, o mais breve 
possível, em nome da Junta de Freguesia.  
O senhor Presidente da Junta de Freguesia agradeceu, ao cidadão Pedro Mateus, as palavras de 
felicitação sobre o apoio dado aos Sapadores Florestais. Quanto à aplicação do herbicida referiu que, 
apesar de o funcionário não ser qualificado, é bastante responsável e procura aplicá-lo com todo o 
cuidado. 
Sobre a sugestão do cidadão Magno Devesa disse que na altura das marcações do piso seriam tidas 
em conta as marcações das diversas modalidades desportivas. 
Respondendo ao cidadão David Franco, disse que a despesa com a certificação de motorista de 
transporte colectivo de crianças seria da responsabilidade da Junta de Freguesia.  
Respondendo ao cidadão Domingos Velho, disse que o quadro do Comendador Ramos Pereira está 
guardado, bem como um quadro em xisto que existia numa das salas do edifício. 
Terminada a ordem de trabalhos, nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia 
deu a sessão por encerrada, da qual se lavrou a presente acta que depois de lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. 
Também fazem parte desta acta as cassetes número oito e nove, que ficam arquivadas nesta Junta de 
Freguesia. 
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