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Acta Número Catorze 
 

 
 

Aos doze dias do mês de Outubro de dois mil e dez, pelas vinte horas, reuniu o 

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

Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

 

Com a seguinte Ordem de Trabalho(s): 

 

1.º ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior.---------------------------- 

2.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 

De José Davide Sousa, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 – A, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de requisição de passe de comboio;--------------------- 

De Filipa Alexandra Fernandes Lima, residente no Lugar de Enxurreira, n.º 81, a 

solicitar um atestado em como não existem transportes públicos nesta Freguesia, para 

efeitos de frequência de curso de formação profissional;--------------------------------------- 

De Maria do Rosário Oliveira Marques, residente no Lugar de Vila Verde, n.º 343 – A, 

a solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de documentação;---------- 

De Alexandre João Alves de Castro, residente no Lugar de Juía, n.º 153, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de candidatura a bolsa de estudos;---------------------- 

De Sara de Jesus Ramos Pereira Esteves, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 216, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário;---------------------- 

De Domingos António Alves Lameira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 216, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário;---------------------- 

De António José Ribeiro Fernandes, residente no Lugar de Medo, n.º 132, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de candidatura a bolsa de estudos;---------------------- 

De Etelvina Palhares Araújo, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 195, a solicitar um 

atestado em como não existem transportes públicos nesta Freguesia, para efeitos de 

frequência de curso de formação profissional.---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.º KITES DE LIMPEZA NO CEMITÉRIO 

Foi deliberado, por unanimidade, colocar três conjuntos de limpeza, compostos por 

vassouras e baldes no Cemitério Paroquial. Com a colocação deste equipamento, evita-

se que as pessoas tragam de casa vassouras ou baldes para o asseio das suas sepulturas, 

o que na maioria das vezes se tornava num grande transtorno.-------------------------------- 

4.º HABITAÇÃO SOCIAL – CASA DA FREGUESIA 

Foi deliberado, por unanimidade, conferir plenos poderes ao senhor Presidente da Junta, 

Luciano Maria Reis Lima Santos, para representar esta autarquia no contrato de 

concessão pública do edifício destinado a habitação, pertencente a esta Freguesia, sito 

no Lugar de Trás-o-Rio.----------------------------------------------------------------------------- 

Este novo contrato resulta do facto de um dos anteriores outorgantes ter falecido.--------- 

5.º LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO  

A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia colaborará no peditório nacional 

2010 para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.-------------------------------------------------- 

6.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 da Igreja a Vila Verde (poste junto à casa n.º 194) --------------------------- 

• Caminho de Juía (poste junto à casa n.º 178) ------------------------------------------- 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 

• Estrada da Aldeia Nova a Vila Verde (poste junto à casa n.º 255) ------------------ 

• Caminho do Seguido (poste junto à casa n.º 211) -------------------------------------- 

• Caminho do Guiço (poste junto à casa n.º 213) ---------------------------------------- 

• Caminho da Armada (poste antes da casa n. 206) -------------------------------------- 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 

• Estrada de Aldeia Nova a Vila Verde (poste junto à casa n.º 235) ------------------ 

• Estrada de Aldeia Nova a Vila Verde (poste junto à casa n.º 237) ------------------ 

LUGAR DO MEDO 

• Largo do Espírito Santo (poste junto à casa n.º 107) ---------------------------------- 

• Estrada do Crieiro ao Espírito Santo (poste frente à casa n.º 130) ------------------- 
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LUGAR DA PONTE 

• Estrada da Ponte a Gandra (poste no início da estrada) ------------------------------- 

• Estrada da Ponte a Gandra (poste perto da casa n.º 71) ------------------------------- 

• Caminho dos Guerras (poste no início do caminho) ----------------------------------- 

• Caminho dos Guerras (poste junto à casa n.º 77) -------------------------------------- 

• Estrada Nacional 305 (poste junto ao Cê Café) ---------------------------------------- 

• Estrada Nacional 305 (poste junto à casa n.º 9) ---------------------------------------- 

LUGAR DA ENXURREIRA 

• Estrada de Gandra ao Espírito Santo (poste junto à casa n.º 101) ------------------- 

• Estrada de Gandra ao Espírito Santo (poste junto à casa n.º 78) --------------------- 

LUGAR DE VILA VERDE 

• Caminho do Vacelau (poste junto à casa n.º 320) -------------------------------------- 

Caminho do Broxo (Candeeiro na casa n.º 346) ------------------------------------------------ 

7.º CAMINHO DO TINOCO E CAMINHO DO SALTO 

Devido à existência de lombas na pavimentação do Caminho do Tinoco, no Lugar da 

Ponte e no Caminho do Salto, no Lugar de Aldeia Nova, provocadas pelas raízes de 

pinheiros existentes nos terrenos contíguos, foi deliberado, por unanimidade, pedir 

orçamento para a realização dos trabalhos de requalificação do pavimento em calçada à 

portuguesa dos referidos caminhos.--------------------------------------------------------------- 

8.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------- 

À firma Manuquímica, a verba de trezentos e vinte e um euros e trinta cêntimos, 

referente à sexta prestação da compra do herbicida;-------------------------------------------- 

À firma Armindo Ramos Laranjeira, a verba de cento e dez euros, referente ao 

pagamento de serviço de máquina na limpeza da presa de Larva.---------------------------- 

9.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar autorização para realizar 

uma obra de requalificação do piso na Estrada do Crieiro, entre a casa de Manuel Pinto 

e José Luís de Castro Fernandes.------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Estiveram presentes: 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos Presidente 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves Secretária 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves Tesoureiro 

 

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.----------------------- 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 

 

 


