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ATA Nº 10 
 

Ao vigésimo quarto dia do mês de setembro, do ano dois mil e onze, 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.  
Nesta sessão a senhora delegada Preciosa Oliveira foi substituída pelo senhor delegado Luís 
Domingues. 
A ordem de trabalhos foi a seguinte: 
          Ponto um – Período antes da ordem do dia. 
          Ponto dois - Aprovação da Ata da Sessão de 24 de setembro de 2011. 
          Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 

Ponto quatro - Período de Intervenção do Público. 
Ponto um – Período antes da ordem do dia 
Para este ponto inscreveram-se os senhores delegados Cidália Moreira, Amândio Alves e Filipe Pires 
A senhora delegada Cidália Moreira iniciou a sua intervenção perguntando se havia algum plano 
para a limpeza dos recursos hídricos e o que se pretendia fazer para restabelecer a rede de água dos 
fontanários públicos. 
O senhor delegado Amândio Alves perguntou o que tinha sido acordado na reunião sobre o 
polidesportivo, se havia projeto e financiamento. 
O senhor delegado Filipe Pires iniciou a sua intervenção perguntado qual a situação encontrada em 
relação ao caminho do Guiço. Mencionou que os caminhos da freguesia estão a ficar em mal estado 
devido a lombas originadas por raízes das árvores. Perguntou ainda se a Junta possui algum plano 
para intervir nesses caminhos. 
O senhor Presidente da Junta de Freguesia, começou a sua intervenção cumprimentando 
verbalmente a Assembleia na pessoa do senhor Presidente.  

Em relação à limpeza dos recursos hídricos o executivo referiu que foram feitas candidaturas a um 
projeto à Administração dos Recursos Hídricos do Norte e não obtiveram resposta. Optaram por 
atribuir a limpeza aos proprietários dos terrenos confinados através de um edital que foi publicado e 
aviso em conversas informais, no entanto verifica-se que nem todos os proprietários limpam e alguns 
dos que limpam acabam por despejar os inertes para o leito da linha de água. 

Quanto à água dos fontanários o senhor Presidente mencionou que estão atualmente a funcionar a 
rede dos fontanários do Medo, Enxurreira e Vila Verde e a rede dos fontanários da Ponte. Esta última 
rede, devido à falta de água na nascente, não está a funcionar em pleno. Referiu ainda que em relação 
à rede dos fontanários de Trás-o-Rio e Aldeia Nova estão interrompidos há vários anos, é intenção da 
Junta restaurar toda a rede substituindo a tubagem desde que haja financiamento. 

Em relação ao Caminho do Guiço, referiu que foi acordado com o proprietário vedar todo o terreno. 
A Junta já tem orçamento e manter-se-ão os dois caminhos. 

Quanto ao piso dos restantes caminhos referiu que foi enviado um ofício para a Câmara para solicitar 
intervenção nesses caminhos. 
No que respeita ao Polidesportivo referiu que inicialmente foi necessário formalizar a candidatura e 
segundo informações recebidas a obra terá que ser iniciada em dois mil e onze. O senhor presidente 
mostrou aos membros da assembleia um esboço da obra a ser realizada. 

O senhor Presidente da Junta propôs à Assembleia um voto de silêncio em homenagem aos senhores 
Manuel José Laranjeira e Carlos Alberto Pires. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.  
Ponto dois - Aprovação da Ata da Sessão de 24 de Setembro de 2011. 
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Procedeu-se à votação, a ata foi aprovada com quatro votos a favor e três abstenções. 
Ponto três – Informações e situação financeira da Junta de Freguesia. 
Os senhores delegados apreciaram a informação escrita e a situação financeira da junta de Freguesia 
fornecida antecipadamente. 
Ponto quatro - Período de Intervenção do Público. 
Para este ponto inscreveu-se o cidadão Domingos Alves Velho. 
Referiu que as Freguesias não conseguem realizar obra porque os municípios centralizam toda a ação 
que deveria ser protocolada com as Juntas de Freguesia. Apenas são transferidas para as Juntas 
verbas pontuais. As verbas transferidas através do estado, são bastante limitadas. 
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 ata que depois de lida e aprovada, será 
assinada pelos membros da Mesa da Assembleia. 
Também fazem parte desta ata a cassete número catorze, que fica arquivada nesta Junta de Freguesia. 
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