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Acta Número Um 
 

 
 
Aos Onze dias do mês de Janeiro de Dois Mil e Seis, 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 Fortunato Gonçalves Morais, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 244, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de legalização de armas de caça; 
De Dario Vieito das Dores, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 204, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de abertura de conta bancária; 
De Vítor Manuel Giestas Rodrigues, morador no lugar de Vila Verde, a solicitar uma 
declaração em como as sepulturas n.º cinco e n.º seis do talhão II, do cemitério 
paroquial de Riba de Âncora pertencem a Manuel Jurmecindo Veloso Pires (falecido), 
para efeito de elaboração de relação de bens; 
De Domingos António Martins Máximo, residente no lugar de Vila Verde, a solicitar 
uma declaração de prova de vida. 
 
2.º LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO AÉREO 
Foi deliberado mandar fazer um levantamento fotográfico aéreo da nossa freguesia. 
Esse levantamento divide-se em duas partes: um levantamento de baixa altitude e um 
outro de alta altitude. 
O preço total do levantamento é de dois mil, novecentos e quatro euros. Esta verba será 
paga em cinco prestações mensais , no valor de quinhentos e oitenta euros e oitenta 
cêntimos cada uma. 
 
3.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 
nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Estrada do Espírito Santo à Igreja, frente à casa n.º 164; 
• Estrada de Campo Viana, frente à Escola Básica. 

LUGAR DO MEDO 
• Caminho da Cegonha, frente à casa n.º 114 – A; 
• Caminho do Custódio, junto à casa n.º 126. 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Estrada de Campo Viana, próximo da casa 299; 
• Caminho da Estraqueira, frente à casa n.º 260. 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 



 

Freguesia de Riba D’Âncora 
Concelho de Caminha 
Cont. N.º 506 999 556 

 
 
 

Página 3 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

• Caminho do Seguido, próximo da casa n.º 210 - A. 
LUGAR DE VILA VERDE 

• Caminho dos Fojos, próximo da casa n.º 336. 
Este pedido de substituição destas lâmpadas é feito pela segunda vez, tendo sido feito 
pela primeira vez a vinte e dois de Novembro do ano passado. 
 
4.º INFORMATIZAÇÃO DAS ACTAS DAS REUNIÕES DA JUNTA 
Foi deliberado que a partir desta reunião, inclusive, as actas das reuniões da Junta de 
Freguesia passarão a ser informatizadas. Será adquirido o programa GesActas à firma J. 
Canão. 
 
5.º COLOCAÇÃO DE ÁRVORES 
Uma vez que duas árvores existentes no largo do Espírito Santo secaram, decidiu-se 
mandar arrancá-las e substitui-las. 
Observando que uma delas se encontra um pouco deslocada, pois encontra-se muito 
perto do limite do largo, isto é, logo no início, resolvemos colocar apenas uma árvore 
num novo local entre a existência das duas que secaram. 
Assim, a segunda árvore que se destinaria a ser colocada no referido largo do Espírito 
Santo, será colocada junto do Cruzeiro Paroquial, no espaço frontal ao cemitério e 
delimitado com os mecos de granito aí existentes. 
 
6.º ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS 
No próximo dia vinte e dois do corrente mês de Janeiro, realizar-se-ão as eleições 
presidenciais. Para a constituição da Mesa da Assembleia de Voto desta Freguesia, 
foram propostos os seguintes cidadãos: 
Presidente, Jorge Rui Pires da Silva; 
Vice-Presidente, Maria Filomena Maciel Sales Gomes; 
Secretário, Lilita Maria Esteves Gonçalves, 
Escrutinador, Álvaro Fernando Ferreira Fardilha, 
Escrutinador, Catarina da Cruz Antunes. 
 
7.º PAGAMENTOS 
Foi autorizado o pagamento da quantia de quinhentos e oitenta euros e oitenta cêntimos 
à firma DAP-Fotografia Aérea Zepplines e Publicidade Ldª, referente à primeira 
prestação do levantamento fotográfico aéreo. 
 

 

 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. 

 

 


