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Acta Número Oito 
 

 
 
Aos Nove dias do mês de Agosto 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 AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE BAIXADA DA LUZ 
 Foi autorizado à Comissão da Fábrica da Igreja, soterrar um cano destinado à baixada 
de instalação eléctrica para a capela de S. Bártolomeu. O tubo será soterrado a uma 
profundidade mínima de sessenta centímetros, sendo os trabalhos inerentes à obra a 
expensas da Comissão da Fábrica da Igreja, bem como a deixar tudo como estava 
inicialmente. 
2.º AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE CONDUTA DE ÁGUA DE REGA 
 Foi autorizado a Sérgio da Cruz Afonso Picoto, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 
274, soterrar um cano, no topo Norte do caminho de acesso à sua moradia, a fim de 
levar água de rega para o seu quintal. Os trabalhos inerentes à obra serão executados de 
acordo com as normas estabelecidas pela Junta de Freguesia, bem como todo o 
acompanhamento da respectiva obra. 
3.º AUTORIZAÇÃO PARA BAIXAR A COTA DO PISO DO CAMINHO 
 Foi autorizado a Fernando Alves Afonso, residente no lugar de Juía, n.º 142, baixar 
ligeiramente a calçada na frente do portão de entrada da sua residência para conseguir 
entrar com a sua viatura. Todos os trabalhos inerentes à obra serão executados de 
acordo com as normas estabelecidas pela Junta de Freguesia, bem como todo o 
acompanhamento da respectiva obra. 
4.º ALTERAÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Verificando-se que o número de polícia, em tempos, atribuído à moradia de Maria de 
Fátima Pires Faria Coelho, no lugar de Juía, não se enquadrava com a numeração do 
respectivo Lugar, procedeu-se à sua alteração. Assim, o número atribuído a essa 
moradia passa a ser o 174 – A. Desta decisão já foi informada a proprietária. 
5.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Miguel Alves Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 168, a solicitar um atestado de 
residência e composição do agregado familiar para efeitos de assistência médica; 
De João Constantino Esteves de Castro, residente no lugar de Enxurreira, n.º 98, a 
solicitar uma declaração em como só tem como fonte de rendimento para o seu 
agregado familiar o seu salário. A declaração destina-se a candidatura de pedido de 
subsídio escolar para seu filho Filipe André;  
De Luís Gomes Ferreira, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 201, a solicitar um 
atestado de residência para efeitos de obtenção de cartão de feirante; 



 

Freguesia de Riba D’Âncora 
Concelho de Caminha 
Cont. N.º 506 999 556 

 
 
 

Página 23 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

De Bruno Tiago da Cruz Lourenço, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 311, a 
solicitar um atestado de residência para efeitos de inscrição no ensino superior. 
6.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
 Foi solicitado, à EDP, a substituição das lâmpadas fundidas na rede de iluminação 
pública para os seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Caminho de Juía, junto à casa n.º 178. 
LUGAR DO MEDO 

• Estrada da Ínsua, junto à casa n.º 116 – A e casa n.º 116. 
LUGAR DE ALDEIA NOVA 

• Calçada do Varela, junto à casa n.º 290; 
• Caminho do Salto, junto à casa n.º 286. 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada da Aldeia Nova, junto à casa n.º 244 e casa n.º 253. 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho dos Fojos, próximo da casa n.º 335 e casa n.º 336; 
• Largo do Outão (frente à capela de S. Miguel). 

LUGAR DE ENXURREIRA 
• Estrada da Ponte, frente à casa n.º 91; 
• Largo do Espírito Santo, frente à Escola Comendador Ramos Pereira. 

LUGAR DA PONTE 
• Estrada Nacional 305, junto ao Km 3,05; 
• Largo de S. Bártolomeu, junto à casa n.º 45 – A; 
• Largo do Gigante, junto à casa n.º 33. 

7.º PARECER SOBRE REQUERIMENTO 
 Tendo-nos sido pedido pela Câmara Municipal, informação sobre um pedido de 
requisição de ramal de água para um terreno no lugar de Juía, compreendido entre a 
moradia n.º 173 e a moradia n.º 174 – A, pertencente a Jacinto Correia Araújo Soares, 
foi emitida a seguinte informação: 
1 - O terreno do requerente situa-se entre duas moradias que possuem água da rede 
pública; 
2 – Não nos é possível dizer se no caminho que confina a Norte do respectivo terreno 
passa  conduta principal de água ou se apenas tubagem mínima para abastecer as duas 
moradias atrás referidas; 
3 – O local parece-nos que é zona de reserva agrícola, desconhecendo, desta forma, a 
finalidade a que se destina o pedido de baixada de água da rede pública; 
4 – Independentemente da finalidade a que se destina a baixada de água, esta Junta de 
Freguesia não vê qualquer impedimento à viabilização do pedido formulado pelo 
requerente. 
8.º PILHÃO 

 Por proposta de José Alves, tesoureiro desta Junta de Freguesia, foi deliberado colocar 
junto aos ecopontos que se encontram frente à sede da Junta de Freguesia, um pilhão 
por si idealizado e construído, destinado à recolha de todo o tipo de pilhas.  
9.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
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A João Augusto Pires de Oliveira, a verba no valor de dois mil cento e noventa e nove 
euros e quatro cêntimos, referente a equipamento informático para o painel informativo; 
À firma Serralharia Soutelense, a verba de duzentos e vinte e sete euros, e quarenta e 
oito cêntimos, referente a grelhas e aros de rega com tampas para o Rego de Pensais; 
 

 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. 

 


