
 

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

 
 
 

Página 30 

 

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

Acta Número Onze 
 

 
 
Aos Oito dias do mês de Novembro 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 ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 Foi feita a seguinte alteração orçamental: 
Reforço da rubrica 07010602 – Outro (Aquisição de Viatura), com mil euros, 
provenientes da rubrica 07010406 – Instalações Desportivas e Recreativas. 
2.º SUBSÍDIO 
 Foi deliberado atribuir um subsídio à Comissão Organizadora do IV Mega cozido, no 
valor de mil e duzentos e cinquenta euros. 
3.º CALENDÁRIOS/POSTAIS 
 Foi deliberado mandar fazer calendários de parede para serem distribuídos pelas casas 
da nossa Freguesia. Também se deliberou mandar fazer postais de Boas Festas para 
serem enviados à população. Quer os calendários, quer os postais, terão fotografias 
sobre o património da nossa Terra. 
4.º PARECER SOBRE PROJECTO DE ARQUITECTURA 
 Tendo a Câmara Municipal, aprovado um projecto de arquitectura para a construção de 
uma moradia, no lugar da Ponte, requerido por Graciete Denisa dos Reis Domingues 
Videira, a que corresponde o n.º 151/06, achamos pertinente dar a seguinte informação à 
Câmara Municipal: 
1 – O caminho de acesso à moradia (desde a E. N. 305) que se pretende construir 
encontra-se em terra batida; 
 2 – Esse mesmo caminho que confina a Norte com o local de implementação da obra 
dá servidão para outras propriedades; 
3 – Quanto a água da rede pública, não sabemos se há ramal ou outro tipo de conduta, 
visto apenas existir uma única habitação nesse caminho e que por sinal possui água da 
rede pública; 
4 – No local não existe saneamento básico. 
5.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
 Ficou decidido enviar à EDP um ofício a solicitar a substituição das lâmpadas fundidas 
na rede de iluminação pública nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Caminho de Juía, junto à casa n.º 179; 
• Caminho de Juía, junto à casa n.º 142 

LUGAR DO MEDO 
• Estrada do Crieiro, junto às alminhas da Senhora dos Caminhos; 
• Estrada do Crieiro, junto à casa n.º 114 – A; 
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• Estrada do Crieiro, junto ao Cruzeiro da Senhora de Guadalupe. 
LUGAR DE ALDEIA NOVA 

• Calçada do Varela, junto à casa n.º 290; 
• Caminho do Salto, junto à casa n.º 268, 

LUGAR DA PONTE 
• Estrada Nacional 305, junto à casa n.º 7; 
• Estrada Nacional 305, junto à casa n.º 9; 
• Largo de S. Bartolomeu, junto à casa n.º 45 – A; 
• Largo do Gigante, junto à casa n.º 33. 

6.º AGENDA 21 LOCAL 
 A Agenda 21 Local é um Programa de Acção baseado no documento base resultante da 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 
1992, no Rio de Janeiro (Brasil) – ECO-92. 
Este documento propõe um novo padrão de desenvolvimento para o séc. XXI, onde 
predomina o equilíbrio ambiental e a justiça social entre as nações. 
Como muitos dos problemas e soluções tratados na Agenda 21 têm a sua origem nas 
actividades locais, a Junta de Freguesia pretende promover um diálogo com os seus 
cidadãos, promovendo, para tal, uma reunião de trabalho sobre a Agenda 21 Local, a 
realizar, ainda este mês, na sede da Junta de Freguesia. 
7.º CORTE DE VIA PÚBLICA 
 Devido a obras de alargamento e beneficiação na Estrada Municipal de Aldeia Nova a 
Vila Verde, no lugar de Trás-o-Rio, a Junta de Freguesia informará a população, através 
de edital, que no período compreendido entre as oito e as dezassete horas, dos dias úteis, 
o trânsito automóvel será cortado no lanço entre a Santa e a casa Florestal, durante o 
período de tempo necessário (aproximadamente duas semanas) para a realização dos 
respectivos trabalhos.  
8.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Vítor Hugo Dantas de Araújo, residente no lugar de Juía, n.º 153, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 
uma declaração de prova de vida, para efeitos de pensão;  
De Ana Cristina Rodrigues Gaspar, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar uma 
declaração de prova de vida, para efeitos de pensão; 
De Maria Adília da Silva Lages, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 253, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de relação de bens, em como as sepulturas n.º sessenta e 
quatro e n.º sessenta e cinco, do talhão B, do cemitério paroquial de Riba de Âncora, se 
encontram registadas em nome de Domingos Afonso Lages, recentemente falecido; 
De Anderson Carmo Loureiro, residente no lugar de Enxurreira, n.º 88, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de pedido de visto de residência; 
De Maria Emília de Oliveira Pereira Barbosa, residente no lugar de Enxurreira, n.º 86, a 
solicitar uma declaração em como o prédio rústico n.º 1860, pertence a herdeiros de 
Hilário António Pereira, confronta de Nascente com caminho público e se mantém com 
as configurações que sempre conheceu. 
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9.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 120 – A, à moradia de Maria de Fátima Fernandes Lomba, sita no 
lugar de Medo. 
10.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma António Mãos, Lda., a verba de cento e catorze euros e noventa e cinco 
cêntimos, referente à compra de materiais para o cortejo etnográfico da Senhora da 
Bonança; 
À firma Ideograma, a verba de cento e cinquenta e sete euros e trinta cêntimos, referente 
a vinil para o painel de informações e forro do pilhómetro; 
À Confraria de Nossa Senhora do Minho, a quantia de cento e dez euros, referente à 
aquisição de livros. 
 

 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. 

 


