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Acta Número Trinta e Um 
 

 
 
Aos Nove dias do mês de Julho 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 CORTEJO ETNOGRÁFICO DA SENHORA DA BONANÇA 
 A fim de prepararmos atempadamente o cortejo etnográfico para as festas da Senhora 
da Bonança, cortejo que se realizará no próximo dia treze de Setembro, convidamos 
para uma reunião os seguintes cidadãos: 
Paulo Araújo, Domingos Dantas, José Maria Pereira, Domingos Sousa Barbosa, Manuel 
José Domingues, João Castro, António Antunes, Emílio Vieitas e Carlos Alberto Alves 
Pires. 
Com esta reunião pretendemos propor aos presentes, levar no cortejo um carro onde se 
mostre como antigamente os carpinteiros trabalhavam e que ferramentas usavam. Para 
isso acordou-se levar trabalhos de reparação em leivas de pipas, roda de carro de bois e 
construção de fuso para lagareta. Como objectivo final pretende-se fazer a 
documentação escrita, registo fotográfico destes trabalhos. Os objectos aqui 
mencionados passarão desde já a fazer parte do espólio da Junta de Freguesia para a 
criação de um futuro museu na nossa freguesia. 
2.º BETONAGEM DE VALETAS 
 Compareceu nesta reunião o cidadão Domingos Alves Velho colocando as seguintes 
questões: 
1 – Perguntou se, durante o correr deste ano, a Junta de Freguesia iria mexer na 
pavimentação da estrada do Crieiro, no troço de estrada junto à sua residência no lugar 
de Medo. 
Esta questão prende-se com o facto de o terreno da sua propriedade ser mais baixa que o 
nível da estrada e devido a infiltrações na berma, durante os períodos de chuva, o seu 
terreno e arrecadações ficarem alagados. 
Neste sentido, o sr. Domingos Velho, pediu autorização para colocar na valeta uma 
aguada de cimento a fim de evitar a infiltração das águas na sua propriedade. 
Foi-lhe respondido que apesar desta obra constar em Plano de Actividades da Junta de 
Freguesia, de certeza que este ano não sofreria qualquer intervenção. 
Foi-lhe concedida autorização. 
2 – Uma outra questão levantada foi sobre o saneamento básico. Sobre esta questão foi 
dito que o melhor seria dirigir-se à Câmara Municipal de Caminha, pois é a entidade 
competente para responder sobre este assunto. 
3.º ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 Foi aprovada a acta da reunião anterior. 
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4.º CAMINHO DA ESCORREGADIA 
 Foi deliberado solicitar à Câmara Municipal intervenção no Caminho da Escorregadia, 
no lugar de Trás-o-Rio, junto ao acesso para a casa de Manuel Francisco Nogueira Vaz. 
Devido às águas pluviais, parte da calçada foi arrastada, formou-se uma vala junto à 
berma, vala essa que impede o acesso à casa de Manuel Vaz. 
5.º CEMITÉRIO PAROQUIAL 
 Devido ao péssimo estado em que se encontram os muros do cemitério paroquial, bem 
como as paredes exteriores da capela mortuária, foi deliberado proceder a obras de 
conservação/pintura. 
Para tal, foi proposto à Câmara Municipal que nos cedesse a tinta, ficando a mão-de-
obra a cargo da Junta de Freguesia. 
6.º ADMISSÃO DE CANTONEIRO 
 Deliberou-se admitir, por um período de seis meses, um cantoneiro para esta Junta de 
Freguesia. 
7.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Jorge Filipe Máximo Sales Gomes, residente no lugar de Vila Verde, n.º 320, a 
solicitar uma declaração em como reside em casa de seus pais, para efeitos de poder 
conduzir o carro da firma; 
De Manuel Rodrigues Sampaio, residente no lugar de Vila Verde, n.º 348 - A, a solicitar 
uma declaração em como a Junta de Freguesia prevê para breve a melhoria do Caminho 
do “Regueirinho”, para efeitos de pedido de licenciamento; 
De Maria Adília Martins Pires, residente no lugar de Vila Verde, n.º 329, a solicitar 
autorização para colocar uma cruz e livro na sepultura n.º oito do Talhão IX do 
Cemitério Paroquial. 
8.º SUBSÍDIOS 
 Foi deliberado atribuir os seguintes subsídios: 
À Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Riba de Âncora, a verba de cento e 
cinquenta euros, para ajudar a custear as despesas relacionadas com a Peregrinação a 
Fátima das crianças e adolescentes desta Freguesia; 
À Associação A R A, para ajudar a custear as despesas relacionadas com a participação 
da equipa feminina num torneio em Poio, Espanha, a verba de cento e cinquenta euros. 
9.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
 Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica 020201 – Encargos das instalações, com mil euros, provenientes da 
rubrica 020225 – Outros serviços; 
Reforço da rubrica 020117 – Ferramentas e utensílios, mil euros, provenientes da 
rubrica 020212 – Seguros. 
 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. 

 


