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Acta Número Dezanove 
 

 
 
Aos Onze dias do mês de Julho 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 REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Idalina da Conceição Fernandes Rodrigues, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 
272, a solicitar uma declaração, para efeitos de partilhas, em como as sepulturas n.º um 
e n.º dois do talhão III, do cemitério paroquial de Riba de Âncora pertenciam a Adérito 
Fernandes Lourenço; 
De Vera Maria Diogo Gonçalves, residente no lugar de Medo, n.º 165 - A, a solicitar a 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de bolsa de estudo; 
De Sara Benilde Diogo Gonçalves, residente no lugar de Medo, n.º 165 - A, a solicitar a 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de bolsa de estudo; 
De Francisco Dominguez Lobato, residente no lugar de Medo, n.º 116 - A, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de obtenção de carta marítima; 
Da Associação Cultural e Recreativa de Riba de Âncora – A R A, a solicitar uma 
declaração de parceria em algumas das actividades do seu Plano de Anual, para efeitos 
de candidatura ao PAJ do Instituto Português da Juventude; 
De Manuel Alexandre Rodrigues Sampaio, residente no Lugar de Vila Verde, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de pedido de licença de utilização da sua moradia, no lugar 
de Vila Verde, com o Proc.º de Obras n.º 151/04, em como cede o terreno necessário 
para alargamento do caminho a Sul da propriedade onde e encontra implementada a sua 
moradia; 
De Manuel António da Rocha Dantas, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 220, a 
solicitar uma declaração em como o prédio rústico, sito no lugar de Trás-o-Rio, inscrito 
no antigo artigo 3179 da matriz rústica, confronta a norte com José Maria Oliveira 
Martins, a sul, nascente e poente com caminho público, para efeitos de rectificação de 
áreas. 
2.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURAS 
 Foi deliberado autorizar a transferência de registo de concessão da sepultura n.º 41, do 
talhão A, no Cemitério Paroquial, que se encontrava em nome de Ana de Sousa Guia, 
para José Guia Barbosa Viana, portador do B. I. n.º 7135824, casado, residente na Rua 
Miguel Bombarda, n.º 748, 2.º D, Vila Praia de Âncora. 
Também foi deliberado autorizar a transferência de registo de concessão da sepultura n.º 
42, do Talhão A, no Cemitério Paroquial, que se encontrava em nome de Rosa de Sousa 
Guia, para Julieta de Lurdes Sousa Guia Pereira Domingues, portadora do B. I. n.º 
2881583, casada, residente no Lugar de Sapor, n.º 13, Freguesia de Vile. 
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3.º ANÁLISES À ÁGUA DOS FONTANÁRIOS 
 Foi deliberado mandar analisar as águas dos fontanários do Lugar da Enxurreira/Medo, 
Lugar da Ponte e das fontes de Susana, Bufeira e Pessegueiro. 
4.º LIMPEZA DA ESTRADA VILA VERDE À IGREJA 
 Atendendo à necessidade que há em limpar as valetas/bermas da estrada de Vila Verde 
à Igreja e devido às férias da funcionária da Junta de Freguesia, deliberou-se atribuir a 
limpeza da referida estrada ao senhor Pedro Mateus. Este serviço será pago à hora, 
sendo o combustível e equipamento da responsabilidade de Pedro Mateus. 
5.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 Foi feita a seguinte alteração orçamental: 
Reforço da rubrica 020117 – Ferramentas e utensílios, com quinhentos euros, 
provenientes da rubrica 020203 – Conservação de bens. 
6.º DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 Foi deliberado aceitar o protocolo de delegação de competências para a execução dos 
trabalhos de beneficiação da Estrada Municipal Aldeia Nova – Vila Verde. Estes 
trabalhos relacionam-se com o alargamento e correcção das curvas junto ao sítio do 
Areal. A Câmara Municipal de Caminha transferirá a verba de vinte mil euros, 
correspondente ao valor dos referidos trabalhos. 
7.º COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS – CANDIDATURA 
 O Governo e a Associação Nacional de Freguesias celebraram um protocolo que prevê 
a criação de um programa de aquisição de equipamento de primeira intervenção, por 
parte das freguesias, no combate a incêndios florestais. 
Os materiais a adquirir são financiados a 100% até ao limite máximo de oito mil euros, 
formando um Kit com os seguintes equipamentos: depósito de quinhentos litros para 
água, depósito de dez litros para espumífero ou retardante, moto/bomba com turbina 
dupla e motor a gasolina e bomba de média pressão de dois andares, carretel de cem 
metros de mangueira, doseador de mistura, kit chupador com válvula de fundo, 
agulheta, moto serra, moto rossadora, duas pás de bico cortante, ancinho, foição, dois 
mcleod, polaski, dois batedores com cabo de madeira, mochila extintora dorsal, dois 
extintores de pó-quimico e agulheta para espumífero/retardante. 
Este executivo, recorrendo ao auxílio do Gabinete Técnico/Florestal da Câmara 
Municipal de Caminha, deliberou apresentar candidatura a este programa no valor de 
sete mil, quinhentos e cinquenta e três euros e doze cêntimos. 
 

 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. 

 


