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Acta Número Dez 
 

 
 
Aos Onze dias do mês de Outubro 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 Sebastião de Sousa Vieira, residente no lugar da Ponte, n.º 48, a solicitar uma 
declaração em como o seu prédio rústico, sito no lugar da Ponte, inscrito na matriz sob 
o artigo rústico 1985, confronta a Norte com largo público, a Sul com caminho público, 
a Nascente com o próprio e a Poente com herdeiros de Domingos Amaro Sousa; 
De Tiago José Domingues Rodrigues, residente no lugar da Ponte, n.º 23, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário;  
De Maria Leonor Pereira de Oliveira, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 28, a 
solicitar um atestado para apoio judicial num processo de exigência de pensão de 
alimentos para seu filho; 
De Flamiano Máximo Gonçalves Martins, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 235, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de matrícula no ensino superior; 
De Avelina Rosa da Silva Lourenço Martins, residente no lugar de Vila Verde, n.º 326, 
a solicitar uma declaração em como a entrada para a casa n.º 326, no caminho público 
do “Vacelau”, em Vila Verde já existe há cerca de trinta anos; 
 De Maria Leonor Pereira de Oliveira, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 28, a 
solicitar uma declaração em como só em como fonte de rendimento para o seu agregado 
familiar, o seu salário; 
De Cidália Manuela Dias Cruz, actualmente a residir m Andorra, a solicitar um atestado 
em como residiu nesta Freguesia até ao dia 27 de Julho de 2005; 
De Maria Palmira Fardilhas Conde, residente no lugar de Enxurreira, n.º 84, a solicitar 
uma declaração a confirmar o seu agregado familiar; 
De Natália Patrícia Fernandes Lima, residente no lugar de Juía, n.º 169, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de pedido de instalação de TV cabo; 
De Jorge Paulo Alvarenga de Araújo, residente no lugar de Vila Verde, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de instalação de TV cabo. 
2.º SEGUNDA VIA DE CARTÃO DE ELEITOR 
 Fernanda Amorim Alves, residente no lugar de Juía, n.º 169 e Benilde Rosa Diogo 
Domingues Antunes, apresentaram na secretaria desta Junta de Freguesia o pedido de 
segunda via do cartão de eleitor. 
3.º ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 
 Foi deliberado atribuir ao Jardim de Infância de Riba de Âncora a verba de vinte nove 
euros e noventa cêntimos para aquisição de um leitor de DVD. 
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4.º CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
 A pedido da Associação Regional dos Agricultores do Alto Minho – ARAAM, foi 
deliberado ceder as instalações da Junta de Freguesia, de forma a possibilitar a 
realização de um curso de formação Profissional de “Aplicação de Produtos 
Fitofarmacêuticos”. 
5.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 181 – A, à moradia de Francisco de Paula Souto e Castro, sita no 
lugar de Juía. 
6.º PARECER SOBRE OBRA PARTICULAR 
 Maria Inocência Fernandes Reguengo, moradora no lugar de Vila Verde, apresentou 
um requerimento à Junta de Freguesia, solicitando um parecer sobre uma informação 
técnica do serviço de obras da Câmara Municipal de Caminha, referente ao Processo de 
obras n.º 259/98. Foi prestada a seguinte informação: 
1 – A requerente introduziu no local substanciais melhorias à rede viária, 
nomeadamente no estabelecimento de uma baia de estacionamento; 
2 – A propriedade, confronta pelo Norte com um caminho de acesso a áreas florestais e 
agrícolas, tendo sido reduzido a sua importância e extensão pela abertura da A28 (troço 
Riba de Âncora/Dem). 
Neste sentido, reconhece-se de pouca importância viária o referido caminho dada a sua 
esporádica utilização e características da plataforma (estreita com cerca de 2,00/2,50m 
de largura). 
Acresce ainda, que o terreno situado no lado oposto, não se encontra consolidado, 
englobando-se em espaço florestal, possibilitando o eventual reperfilamento do traçado. 
Assim, em relação à substituição da concordância por uma truncatura e à manutenção 
dos alinhamentos originais, reconhece-se que dadas as características do local 
nomeadamente da utilização esporádica do caminho, não haver inconveniente na 
manutenção das condições propostas pela requerente. 
7.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
 Mais uma vez ficou decidido enviar à EDP um ofício a solicitar a substituição das 
lâmpadas fundidas na rede de iluminação pública, já anteriormente pedidas no mês de 
Julho: 
LUGAR DE JUÍA 

• Caminho de Juía, junto à casa n.º 178; 
LUGAR DO MEDO 

• Caminho do Custódio, junto à casa n.º 125; 
• Estrada do Crieiro, junto à casa n.º 130. 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Calçada do Varela, junto à casa n.º 290; 
• Calçada do Varela, a seguir à casa n.º 290; 
• Caminho do Salto, junto à casa n.º 286, 
• Caminho da Fonte, junto à casa n.º 266; 
• Estrada da Ínsua, junto à casa n.º 305. 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada da Aldeia Nova, junto à casa n.º 244. 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho dos Fojos, próximo da casa n.º 335; 
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• Caminho dos Fojos, junto das alminhas, perto da casa n.º 336; 
• Largo do Outão, frente à capela de S. Miguel. 

LUGAR DE ENXURREIRA 
• Estrada da Ponte, frente à casa n.º 91; 
• Largo do Espírito Santo, frente à Escola Comendador Ramos Pereira. 

LUGAR DA PONTE 
• Estrada Nacional 305, junto ao km 3,05; 
• Largo de S. Bartolomeu, junto à casa n.º 45 – A; 
• Largo do Gigante, junto à casa n.º 33. 

8.º PASSEIO DOS PENSIONISTAS 
 Mais uma vez, a Junta de Freguesia irá colaborar na organização do XI 
Passeio/Convívio dos Pensionistas do Concelho de Caminha. 
9.º RECTIFICAÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Devido a um lapso de comunicação, o senhor Carlos Pavoeiro Lomba, proprietário de 
uma moradia no lugar da Ponte, colocou na sua moradia um azulejo com o número 
sessenta e oito em vez do número sessenta e nove. De imediato foi informado que 
deveria proceder à substituição do respectivo azulejo por um outro contendo o 
verdadeiro número atribuído à sua moradia. 
10.º ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
 Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal de Caminha autorização para colocar três 
candeeiros de iluminação pública no Caminho do Salto, no lugar de Aldeia Nova e de 
outros três candeeiros no Caminho dos Guerras, no lugar da Ponte. 
11.º PEDIDO DE FISCALIZAÇÃO 
 Tendo esta Junta de Freguesia conhecimento da construção de uma piscina, no quintal 
de uma moradia, frente à casa n.º 302, no lugar de Aldeia Nova, deliberou-se solicitar à 
Câmara Municipal que fizesse deslocar ao local uma equipa técnica a fim de averiguar 
se a obra está devidamente licenciada. 
12.º PROPOSTA À EDP 
 Foi enviado à EDP um ofício com o seguinte teor: 
Sempre que sejam colocados postes de iluminação na via pública, destinados ao 
abastecimento de energia a particulares, seria de todo o interesse que esta autarquia 
fosse contactada para, juntamente com o responsável da Vossa empresa e 
posteriormente com o empreiteiro que irá realizar os trabalhos, tomasse conhecimento e 
colaborasse na marcação onde serão colocados os respectivos postes. Por vezes há 
trabalhos em plano de actividades da autarquia para esses locais, condutas particulares 
de água e outras infra-estruturas desconhecidas dos empreiteiros que se fossem tomados 
em conta evitariam muitos transtornos. 
Também aproveitamos para sugerir que esses mesmos postes colocados na via pública 
já contemplassem pontos de luz. 
13.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica 070107 – Equipamento Informático, com três mil euros, 
provenientes da rubrica 07010408 – Viação Rural (Caminho do Manel Pequeno); 
Reforço da rubrica 07010408 – Arranjo de vários caminhos na Freguesia com quatro 
mil euros, também proveniente da rubrica 07010408 – Viação Rural (Caminho do 
Manel Pequeno). 
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14.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma Talho Pires, a verba de duzentos e setenta e seis euros e cinquenta e três 
cêntimos, referente à compra de um porco para o cortejo etnográfico da Senhora da 
Bonança; 
A José Ferreira de Ornelas, a verba de quinhentos e dez euros e sessenta e dois 
cêntimos, referente ao caixilho, vidro diamante de duas películas e janela de duas folhas 
e colocação do painel de informações na Junta de Freguesia; 
À firma Freguesias de Portugal.com, a quantia de quatrocentos e quinze euros e três 
cêntimos, referente à aquisição de cem guiões da heráldica da Freguesia; 
À firma Lacatoni – Desportos, Lda., a verba de quinhentos e oitenta e seis euros e 
oitenta e cinco cêntimos, referente à aquisição de um equipamento para a equipa 
masculina de Futsal, do ARA.  
 
 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. 

 


