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Acta Número Vinte e Seis 
 

 
 
Aos Treze dias do mês de Fevereiro de Dois Mil e Oito, 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 Perpétua da Soledade Esteves Brandão, residente no lugar de Trás-o-Rio, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Genciano Filipe Amaro Rocha, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 217, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de legalização de uma viatura, em como também é 
conhecido por Filipe Rocha; 
De José Manuel Alves Ferreira e Maria Aurora Costa Pinto, residentes no lugar da 
Ponte, n.º 41, a solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Kathleen Shirley Eastaugh, residente no lugar de Juía, Casa do Gorgalada, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de regularização de residência; 
De Richard Donald Eastaugh, residente no lugar de Juía, Casa do Gorgalada, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de regularização de residência; 
De António Santa de Sá, residente no lugar de Vila Verde, n.º 341, a solicitar uma 
declaração a confirmar as confrontações do artigo rústico n.º 219, para efeitos de 
legalização fiscal; 
De José Davide Sousa, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 - A, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de regularização de residência; 
De Graça Maria Correia Ribeiro da Silva Vanstralen Godinho, residente no lugar de 
Trás-o-Rio, n.º 205, a solicitar uma declaração, para feitos de processo de legalização, 
em como no prédio misto, denominado de Trás-a-Devesa, sítio do Puço, que 
corresponde o artigo rústico 1049 e o artigo urbano n.º 464 possui três anexos 
destinados a apoio à actividade agrícola, edificados há mais de cinquenta anos. Como 
testemunha apresentou Dário Vieito das Dores, Maria de Fátima Ramos Dantas Giestas 
e Carminda Rosa as Dores. 
De Arminda Machado de Barros Lomba, residente no lugar do Medo, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Fernando Abel Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 168, a solicitar uma 
declaração, para efeitos de regularização de registo, em como o prédio inscrito na matriz 
predial a que corresponde o artigo n.º 422, se situa no lugar de Juía e não em Trás-o-
Rio, confronta a Norte com João José de Oliveira Pereira; a Sul com Luzia Maria de 
Barros Pereira Gaspar; a Nascente com Rego e Carlos Pereira e a Poente com Caminho 
Público. 
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De José Correia Antunes Seixas, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de isenção de pagamento de exames médicos, em como 
vive com a sua família e sogros numa habitação com condições precárias, habitação 
essa que não possui electricidade, nem água. 
De Jorge Manuel Ferreira Pires Alves, residente no lugar de Juía, n.º 177, a solicitar 
uma certidão de eleitor para efeitos de renovação de licença de uso e porte de arma de 
caça. 
2.º TRANSPORTE ESCOLAR 
Sendo o Transporte Colectivo de Crianças em veículo automóvel uma actividade de 
grande responsabilidade, que envolve riscos acrescidos, atendendo às características dos 
passageiros e à atenção especial que requerem. É fundamental que os motoristas que 
fazem este transporte tenham uma preparação e uma formação específicas, de forma a 
cumprir a sua função com responsabilidade, garantindo todas as condições de 
segurança. 
A Junta de Freguesia deliberou pagar o curso de Formação Inicial de Motorista de 
Transporte Colectivo de Crianças, a José Manuel Ferreira Pires Alves e a Helena Sofia 
Ferreira Martins. 
3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 296 – A, à moradia de Nuno Maria Pestana de Almeida, sita no lugar 
de Aldeia Nova. 
4.º PEDIDO URGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
Devido a problemas relacionados com as obras do loteamento de S. Bártolomeu, foi 
deliberado pedir, urgentemente, à Câmara Municipal de Caminha fiscalização para as 
mesmas. Assim, passamos a transcrever cópia do ofício que foi enviado: 
Vimos por este meio solicitar a Vossa Ex.ª fiscalização às obras, no Largo de S. 
Bártolomeu, no Lugar da Ponte, relacionadas com infra-estruturas do loteamento de S. 
Bártolomeu. 
As referidas obras têm a ver com a necessidade urgente de repavimentação da calçada 
levantada no seguimento da abertura da vala para a rede de água, bem como a limpeza 
de inertes dos trabalhos arrastados pelas últimas chuvas que provocaram o entupimento 
de uma grelha da valeta e “assoreamento” da mesma valeta no início da estrada da ponte 
ao Espírito Santo. 
Mais informamos que a circulação a veículos ligeiros está praticamente impedida, no 
local, devido à ausência/negligência de responsabilidade por parte do empreiteiro. 
Sempre ao dispor, apresentamos os nossos respeitosos cumprimentos. 
5.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 de Campo Viana (frente ao Parque Infantil, fim do logradouro da Escola 
Básica) 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho que dá acesso à casa do “Manel do Rio” (casa n.º 323) 

LUGAR DA ENXURREIRA 
• Estrada do Santo a Gandra (frente à casa n.º 103) 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada Igreja a Vila Verde (frente à casa n.º 196) Lâmpada virada para Norte. 
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LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Caminho do Salto (junto à oficina Pintcar); 
• Caminho do Salto (junto à casa n.º 275 – B) 
• Caminho do Salto (junto à casa n.º 275 – A) 
• Caminho do Salto (frente à casa n.º 268) 
• Caminho do Salto (frente à casa n.º 286) 
• Caminho do Salto (frente à casa n.º (295) 
• Caminho da EN 305 ao Salto (início do caminho, perto da estação da Telecom, 

antes da casa n.º 274) 
• Caminho da EN 305 ao Salto (frente à casa n.º 274) 
• ESTRADA NACIONAL 305 (todas lâmpadas entre o km 4, 8 e o km 5,8) 
• Estrada de Campo Viana à Santa (próximo da casa n.º 299) 

LUGAR DO MEDO 
• Estrada do Crieiro ao Espírito Santo (frente à casa n.º 113) 
• Caminho da Cegonha (a seguir à casa n.º 314) 
• Caminho do Custódio (frente à casa n.º 126) 

6.º INTERNET SEM FIOS 
 Foi deliberado instalar uma rede de Internet sem fios, tipo VPN Wireless que permitirá 
tornar possível o acesso à Internet a um preço bastante reduzido. 
Esta rede será composta por dois postos emissores, um a funcionar na sede da Junta de 
Freguesia e outro no monte de Santo Amaro. O valor de todo o equipamento é de três 
mil, quinhentos e setenta e cinco euros e cinquenta e cinco cêntimos. 
7.º PAGAMENTOS 
 Foi autorizado o pagamento à Firma Vianas – Máquinas, Ferramentas e Material de 
Incêndio, Ld.ª, no valor de sete mil, cento e quarenta e um euros e três cêntimos, 
referente à aquisição do Kit de Primeira Intervenção a Fogos Florestais. 
 

 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. 

 


