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Ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro, do ano de dois mil e treze, na sede da Junta 
de Freguesia de Riba de Âncora, sita no lugar de Juía, n.º 169 - A, pelas vinte horas, e 
imediatamente após o ato de instalação da Assembleia de Freguesia de Riba de Âncora, 
realizou-se a primeira reunião, presidida por Jorge Paulo Alvarenga de Araújo, 
Presidente da Junta, nos termos do Artigo nono da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro, 
alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002 de 11 de Janeiro, que verificou estarem 
presentes os sete elementos, cuja identidade e legitimidade foi verificada no ato da 
instalação. 
O Presidente da Junta leu a ordem do dia: 
Ponto um - eleição dos vogais da Junta de Freguesia; 
Ponto dois - eleição da mesa da assembleia de freguesia. 
Pediu a colaboração a Márcio Manuel Fernandes Novo, para redigir a presente ata. 
Abrindo o ponto um, o Presidente da Junta apresentou uma proposta com a lista de 
vogais, composta por Filipe Miguel Lages Pires, Cartão de Cidadão nº 11782211 8ZZ6 
e por Helena Sofia Ferreira Martins, Cartão de Cidadão nº 10856361 8ZZ3, que 
submeteu à votação. 
A lista submetida a votação foi aprovada por unanimidade. 
Procedeu-se em seguida à substituição do Sr. Presidente da Junta e dos membros eleitos 
para vogais, sendo chamados os eleitos da respetiva lista que nos termos legais 
deveriam ocupar os seus lugares, procedendo-se depois à verificação da sua identidade e 
legitimidade. São eles os seguintes: 
Laurinda Maria de Sousa Machado Alves Velho, Cartão de Cidadão nº 08448936 
7ZZ1. 
Vítor Manuel Fernandes Barroso, Bilhete de Identidade nº 8567504, emitido em 
30/09/2005, pelo arquivo de identificação de Viana do Castelo. 
Magno Manuel Pires Devesa, Cartão de Cidadão nº 12129257 6ZZ4. 
Estes membros ocuparam de imediato os seus lugares na Assembleia. 
Seguidamente o Presidente da Junta deu início ao ponto dois, eleição da mesa da 
assembleia.  
Foi apresentada uma só lista, composta por Márcio Manuel Fernandes Novo, candidato 
a Presidente da Assembleia, Odete Maria de Azevedo Araújo, candidata a 1º secretário 
e Vítor Hugo Dantas de Araújo, candidato a 2º secretário. 
Realizada a votação por escrutínio secreto, a lista apresentada foi aprovada por 
unanimidade. 
Terminado o apuramento, o Presidente e os Secretários tomaram posse dos seus lugares, 
tendo o Presidente da Junta se congratulado pelo modo como decorreu a parte da 
assembleia a que teve a honra de presidir. 
Instalada a Mesa da Assembleia de Freguesia e após uma breve saudação do Sr. 
Presidente da Assembleia, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que 
depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade vai ser assinada pela mesa e 
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quem a redigiu, tendo de imediato o Presidente da Assembleia dado os trabalhos por 
encerrados. 
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 
Presidente: 
Primeiro Secretário: 
Segundo Secretário: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


