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Acta Número Seis 
 

 
 
Aos Catorze dias do mês de Junho 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 SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
 Mais uma vez ficou decidido enviar à EDP um ofício a solicitar a substituição das 
lâmpadas fundidas na rede de iluminação pública, já anteriormente pedidas desde 
Novembro de dois mil e cinco, para os seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Estrada de Campo Viana, frente à Escola Básica; 
LUGAR DO MEDO 

• Caminho da Cegonha, frente à casa n.º 114 – A; 
• Largo do Espírito Santo, frente à capela. 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Estrada de Campo Viana, próximo da casa 299; 
• Estrada de Aldeia Nova, frente à casa n.º 235. 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada da Aldeia Nova, junto à casa n.º 244. 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho dos Fojos, próximo da casa n.º 335; 
• Largo do Outão (frente à capela de S. Miguel). 

2.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA 
 Foi deliberado autorizar a transferência de registo da sepultura n.º 20, do talhão III, do 
Cemitério Paroquial, que se encontrava em nome de António Luís Antunes, para 
Laurinda Pires Amaro, portadora do B. I. n.º 3114663, viúva, residente no lugar de 
Aldeia Nova, n.º 227, por motivo de herança. 
3.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Carlos Lameira de Carvalho, residente no lugar da Ponte, n.º 17, a solicitar 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de candidatura a bolsa de estudo; 
De Bárbara Eli Gomes Barroso, residente no lugar do Medo, n.º 134, a solicitar 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de candidatura a bolsa de estudo; 
De Gracinda da Conceição Lourenço Patrício, residente no lugar de Vila Verde, n.º 338, 
a solicitar um atestado de residência para efeitos de complemento de reforma; 
De António Pedro Amaro Antunes, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 227, a 
solicitar uma declaração em como o sítio de Várzea não existe mas sim Varges; 
De José Correia Antunes Seixas, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277, a solicitar 
uma 2.ª via do cartão de eleitor; 
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De Vasco Pires Domingues, residente no lugar de Vila Verde, n.º 345, a solicitar uma 
2.ª via do cartão de eleitor; 
De Zeferino Correia Pires Ribeiro, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277, a 
solicitar uma 2.ª via do cartão de eleitor; 
De Argentina Custódia Pires da Silva, residente no lugar de Juía, a solicitar a solicitar 
uma 2.ª via do cartão de eleitor; 
De Vera Maria Diogo Gonçalves, residente no lugar do Medo, n.º 165 – A, a solicitar 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de candidatura a bolsa de estudos; 
De Sara Benilde Diogo Gonçalves, residente no lugar do Medo, n.º 165 – A, a solicitar 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de candidatura a bolsa de estudos; 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 
uma declaração de prova de vida, para efeitos de pensão; 
De Ana Cristina Rodrigues Gaspar, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar uma 
declaração de prova de vida, para efeitos de pensão. 
4.º SUBSÍDIOS 
 Foi deliberado atribuir os seguintes subsídios: 
À Comissão de Festas de santo António, a fim de ajudar nas despesas da referida festa, 
a quantia de trezentos euros; 
À associação ARA, para apoio num convívio entre atletas e população, a quantia de 
duzentos e cinquenta euros; 
À Escola Básica e Jardim de Infância, para animação da festa de final de ano, a quantia 
de cento e setenta e cinco euros. 
5.º LIMPEZA DE PRESAS 
 Ficou deliberado solicitar à Câmara Municipal de Caminha, uma retroescavadora e um 
camião para se proceder à limpeza das presas da Bufeira, Pessegueiro, Gorgalada e 
Susana. 
6.º OBRAS NO REGO DO CAMINHO DO MANEL DO RIO 
 Foi deliberado realizar as seguintes obras de condução das águas pluviais, no caminho 
que dá acesso à casa de Manuel de Jesus Velho Gonçalves (Manel do Rio), em Vila 
Verde: 

• Colocação de meias manilhas no rego de escoamento das águas, ao longo do 
caminho, no interior da propriedade de Avelina Rosa da Silva Lourenço Martins 
(Lina do Zé Miguel); 

•  Construção de duas caixas de limpeza no rego; 
• Colocação de tubo em PVC, soterrado no terreno de Manuel de Jesus Velho 

Gonçalves (Manel do Rio). 
7.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma J. Canão, a verba de quatrocentos e seis euros e cinquenta e seis cêntimos, 
referente a serviços de consultoria financeira; 
À firma Freguesias de Portugal, a verba de duzentos e cinquenta e quatro euros e dez 
cêntimos, referente à manutenção da página na Internet e livros de recibos; 
À firma Armindo Afonso, Ld.ª, as quantias de dezasseis mil, oitocentos euros e 
oitocentos e vinte e quatro euros e oitenta e oito cêntimos, referentes à pavimentação da 
Estrada do Crieiro, Lanço entre o Cruzeiro do Espírito Santo e o Caminho do Juncal; 
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. 

 


