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Acta Número Cinco 
 

 
 
Aos Dez dias do mês de Maio 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 
Foram feitas as seguintes alterações orçamentais: 
Reforço da rubrica 07010401 – Viadutos, arruamentos e obras complementares (Estrada 
de Campo Viana), com cinco mil e vinte e quatro euros e vinte e cinco cêntimos, 
provenientes da rubrica 07010203 – Reparação e Beneficiação (Casa de habitação 
social); 
Reforço da rubrica 07010401 – Viadutos, arruamentos e obras complementares (Estrada 
do Crieiro), com dezassete mil seiscentos e vinte e quatro euros e oitenta e oito 
cêntimos, proveniente a quantia de sete mil seiscentos e vinte e quatro euros da rubrica 
07010307 – Outros (Reparação e beneficiação do Salão de Vila Verde) e dez mil euros 
da rubrica Caminho de Juía. 
 
2.º REQUERIMENTOS 
Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Fortunato Morais Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 244, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de assuntos relacionados com a Segurança Social de 
França, em como é herdeiro de Aurélio Gonçalves Amaro; 
De Maria de Fátima Martins de Sousa, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 – A, a 
solicitar uma declaração, para efeitos de candidatura a subsídio escolar de seus filhos 
José Davide Sousa e Rosa Maria Martins de Sousa, em como aufere o ordenado mínimo 
nacional e não possui outras fontes de rendimento; 
De Maria de Fátima Fernandes Alves, residente no lugar de Juía, n.º 150, a solicitar uma 
declaração, para efeitos de pedido de desafectação de um terreno, que possui no sítio do 
Trovejal, classificado como reserva agrícola, para zona de construção; 
De Perpétua da Soledade Esteves Brandão, residente no lugar de Trás-o-Rio, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de candidatura a subsídio escolar de sua filha Maria 
Cidália Esteves de Oliveira, em como não tem qualquer rendimento a não ser o que 
usufrui de alguns dias como jornaleira; 
De Maria Fernanda Oliveira Palhares Araújo, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 195, 
a solicitar uma declaração, para efeitos de candidatura a subsídio escolar de sua filha 
Etelvina Palhares Araújo, em como se encontra de baixa desde Dezembro passado e seu 
marido se encontra desempregado por motivo de lhe prestar auxílio; 
De Lilita Maria Esteves Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de relação de bens, em como as sepulturas n.º três e n.º 
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quatro, do talhão IX, no cemitério paroquial de Riba de Âncora pertencem a Jaime 
Cipriano Afonso Gonçalves (falecido); 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar um 
atestado de residência, para efeito de assuntos bancários; 
 
3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
Foi atribuído o n.º 202 – A, à moradia de Manuel de Prado Fernandes Pereira, sita no 
lugar de Trás-o-Rio. 
 
4.º OBRAS NO REGADIO DE PENSAIS 
Foi deliberado realizar as seguintes obras de beneficiação/conservação no regadio de 
Pensais, em Vila Verde: 

� Colocação de uma grelha, junto ao pontão no caminho da “Casa do Rio”, 
substituindo desta forma a travessia do rego em manilhas; 

� Construção de duas caixas de limpeza no rego. 
 
5.º AQUISIÇÃO DE LIVRO 
Foi deliberado adquirir o livro: “As Freguesias do Distrito de Viana do Castelo nas 
Memórias Paroquiais de 1758”. 
Este livro será para acrescentar à biblioteca da Junta de Freguesia, podendo servir como 
um óptimo instrumento de trabalho, não só para os nossos estudantes, bem como para 
qualquer outro munícipe. 
 
6.º PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 
No âmbito do Programa de Ocupação dos Tempos Livres, do Instituto Português da 
Juventude, a Junta de Freguesia deliberou apresentar uma candidatura a um Projecto de 
Verão de curta duração. 
Este projecto denominado “RIBA DE ÂNCORA”, tem como objectivos promover a 
ocupação saudável dos tempos livres dos jovens, orientando-os para o desempenho de 
actividades ocupacionais que proporcionem a conquista de hábitos de voluntariado, que 
permitam o contacto experimental com algumas actividades profissionais e que 
potenciem a capacidade de intervenção e participação social e cívica dos jovens, 
contribuindo para o processo de educação não formal. 
 
7.º PAGAMENTOS 
Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma Álvaro da Costa Martins, a verba de sete mil duzentos e sete e vinte e nove 
cêntimos, referente a trabalhos executados na Escola Comendador Ramos Pereira; 
À firma Cunha Amorim & Ribeiro, L.da, a verba de onze mil quatrocentos e quarenta e 
seis euros e oitenta e nove cêntimos, referente a trabalhos realizados no alargamento do 
“Caminho da Veiga”, em Vila Verde; 
À firma J. Canão, a verba de quinhentos e vinte euros e trinta cêntimos, referente à 
aquisição de um programa informático de actas para as reuniões da Junta de Freguesia; 
À firma DAP-Fotografia Aérea Zepplines e Publicidade Ld.ª, a verba de quinhentos e 
oitenta euros e oitenta cêntimos, referente ao levantamento fotográfico aéreo. 
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 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. 

 


