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Acta Número Dois 
 

 
 
Aos Oito dias do mês de Fevereiro 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 Carlos Valdemar Devesa Barroso, residente no lugar do Medo, n.º 114 – A, a 
solicitar confirmação em como a parcela de terreno que possui anexa à sua residência, 
confronta do lado Poente com a estrada municipal 1015, para efeitos de inscrição de 
prédio omisso à matriz predial rústica de Riba de Âncora; 
De Ricardo Costa Martins, residente no lugar do Medo, n.º 124, a solicitar um atestado 
de residência; 
De João Miguel da Fonseca Fernandes Pereira, residente no lugar da Ponte, n.º 77 – B, a 
solicitar uma declaração em como o sítio de Gandra pertence ao lugar da Ponte. 
 
2.º EXPEDIENTE E LIMPEZA – ANO LECTIVO 2005/2006 
Deliberou-se atribuir a verba de oitocentos euros para expediente e limpeza na Escola 
Básica e Jardim de Infância desta Freguesia. 
A distribuição da referida verba será feita do seguinte modo: quinhentos euros para a 
Escola Básica e trezentos euros para o Jardim de Infância. 
 
3.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
Atendendo ao facto de que a EDP ainda não substituiu as lâmpadas fundidas da rede de 
iluminação pública, já anteriormente comunicadas em Novembro de dois mil e cinco e 
em Janeiro do corrente ano, decidiu-se enviar novo ofício a solicitar a respectiva 
substituição 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; 
• Caminho do Espírito Santo ao Pessegueiro, frente à casa n.º 142. 

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 
• Caminho do Seguido, próximo da casa n.º 210 - A. 
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LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho dos Fojos, próximo da casa n.º 336. 

 
4.º VENDA DE SEPULTURA 
Foi deliberado vender a Rosa de Fátima Barros de Araújo Gomes, residente na calçada 
do Cadinho, freguesia de Âncora, a sepultura n.º quatro do talhão XI, no cemitério 
paroquial desta Freguesia. 
 
5.º AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE CANO DE REGA 
Foi autorizado ao senhor António Santa de Sá, residente no lugar de Vila Verde, n.º 
341, atravessar o caminho dos Fojos com um tubo de rega. O tubo será soterrado, sendo 
os trabalhos inerentes à obra a expensas do requerente, bem como a deixar tudo como 
estava inicialmente. 
 
6.º PROGRAMA PROHABITA 
O programa PROHABITA-Programa de Financiamento para acesso à habitação, tem 
como principal objectivo resolver o problema não só de pessoas residentes em barracas 
ou casas abarracadas, mas quaisquer situações de grave carência habitacional das 
famílias residentes no território nacional. 
No âmbito deste programa e em colaboração com os serviços sociais da Câmara 
Municipal de Caminha, foram seleccionados para candidatura a obras as habitações de: 
Maria Manuela Mateus Alvarenga, José Emílio Fardilhas Conde, José Correia Antunes 
Seixas e Manuel Benjamim Fardilhas Conde. 
 
7.º PAGAMENTOS 
Foi deliberado pagar penas a verba de sete mil euros, à firma Álvaro da Costa Martins, 
referente às obras de restauração da Escola Comendador Ramos Pereira. Os restantes 
sete mil, duzentos e sete euros e vinte e nove cêntimos serão pagos logo que o 
empreiteiro tenha concluído os trabalhos que consideramos não estarem correctamente 
concluídos. 
 Também foi deliberado pagar a verba de cinco mil e vinte e quatro euros e vinte e cinco 
cêntimos, à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, referente aos trabalhos de 
alargamento da estrada de Campo Viana junto à Escola Básica. 
 

 

 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. 

 


