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Acta Número Treze 
 

 
 
Aos Dez dias do mês de Janeiro de Dois Mil e Sete, pelas Vinte horas,, reuniu 

o executivo da FREGUESIA DE RIBA D’ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da 

Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

 

Com a seguinte ordem de Trabalho(s): 

 

1.º REQUERIMENTO 
Foi apresentado e deferido um requerimentos de Cristina Valentina Faria Pinto, 
residente no lugar da Ponte, a solicitar uma declaração em como reside nesta Freguesia 
há mais de três anos, para efeitos de registo no Serviço Nacional de Saúde. 
 

2.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 
nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Caminho do Santo à Presa do Pessegueiro, frente à casa n.º 142. 
LUGAR DO MEDO 

• Caminho da Cegonha, junto à capela da Senhora de Guadalupe; 
• Estrada do Crieiro, junto à casa n.º 114 – A; 
• Estrada do Crieiro, junto ao Cruzeiro da Senhora de Guadalupe; 
• Estrada do Crieiro, junto à casa, n.º 130. 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Estrada de Campo Viana, junto à casa n.º 302; 
• Caminho do Salto, junto à casa n.º 268; 
• Estrada de Aldeia Nova, junto à casa n.º 238; 
• Estrada de Aldeia Nova, junto à casa n.º 76. 

LUGAR DA PONTE 
• Estrada Nacional 305, junto à casa n.º 7; 
• Estrada da Ponte ao Espírito Santo, junto à loja do sr. Dino. 

 
3.º DERRAME DE INERTES NA VIA PÚBLICA 
Tendo esta Junta de Freguesia verificado que no caminho da Preguiça, no lugar de 
Aldeia Nova, junto ao muro de vedação do quintal da casa n.º 277 – A, apareceram 
restos de relva provenientes do corte efectuado num espaço interior da referida casa, 
decidiu-se dar conhecimento, por escrito, ao proprietário da referida casa, solicitando 
que de futuro dê instruções a quem efectua a manutenção/zelo da sua propriedade no 
sentido de colocar os inertes em locais apropriados e nunca na via pública. 
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4.º PINTURA DOS PORTÕES DA EB1/JI 
Foi pedido à Câmara Municipal colaboração para a pintura dos portões de acesso à 
Escola Básica/Jardim de Infância; 
 
5.º COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 
Também foi decidido pedir colaboração à Câmara Municipal na colocação de sinais de 
trânsito, no lugar de Vila Verde, indicando os condutores do perigo que há em 
encontrarem animais a circular na via pública. 
 
6.º CANALIZAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA COMENDADOR RAMOS PEREIRA 
Aquando das obras de beneficiação na Escola Comendador Ramos Pereira, houve 
necessidade de reestruturar a entrada de água da rede pública no edifício. As obras 
constantes dessa fase terminaram mas a canalização da água para o interior do edifício 
não foi feita. Decidiu-se pedir colaboração à Câmara Municipal para restabelecer 
novamente a canalização da água, bem como a colocação de novos pontos de água nas 
restantes divisões do edifício. 
 
7.º CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
A pedido da EXIALOE – Produtos Naturais com Aloé Vera, foi deliberado ceder as 
instalações da Junta de Freguesia, para a realização de uma conferência sobre “As 
Propriedades e Usos do Aloé Vera”. 
 

8.º COLOCAÇÃO DE ÁGUA NA CAPELA DE S. MIGUEL 
Foi deliberado autorizar a Fábrica da Igreja de Santa Maria de Riba de Âncora a colocar 
um ponto de água, proveniente da rede dos fontanários do lugar de Vila Verde, na 
sacristia da capela de S. Miguel. 
 
9.º JARDINAGEM DE ESPAÇOS 
Será pedido apoio à Câmara Municipal para a criação de um jardim, no espaço que 
existe no lugar de Aldeia Nova, frente à casa do sr. Clímaco. Também será pedido apoio 
para a jardinagem de um outro espaço existente no sítio da Devesa, no lugar de Trás-o-
Rio, junto da casa da sr.ª Florinda Verde.  
 
10.º PROTOCOLO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
Foi deliberado aceitar a delegação de competências da Câmara Municipal de Caminha 
relativas à conservação e limpeza de valetas, bermas e caminhos da Freguesia para o 
ano de dois mil e seis. 
Também foi deliberado aceitar um protocolo de colaboração para a disponibilização de 
transporte das crianças do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo do Ensino Básico de Riba de 
Âncora e de elementos de Associações e outras Instituições da Freguesia. 
 
11.º ADMISSÃO DE CANTONEIRO 
Deliberou-se admitir, por concurso a termo resolutivo certo, um cantoneiro para esta 
Junta de Freguesia. 
A necessidade desta contratação resulta do protocolo de delegação de competências da 
Câmara Municipal de Caminha relativas à conservação e limpeza de valetas, bermas e 
caminhos da Freguesia para o ano de dois mil e seis. 
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Todo o processo de candidatura a esse lugar seguirá os trâmites legais impostos por lei. 
 
12.º PAGAMENTOS 
Foi autorizado o pagamento da quantia de seiscentos e vinte e nove euros e vinte 
cêntimos à firma Freguesias de Portugal, referente à aquisição de calendários de parede 
e postais de Boas Festas. 
 

 

 

 E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a 

presente acta que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

 


