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Acta Número Nove 
 
 

Aos onze dias do mês de Maio de dois mil e dez, pelas vinte horas, reuniu o executivo 

da FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da Junta, de 

Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

 

Com a seguinte ordem de Trabalho(s): 

 

1.º ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior. ---------------------------- 

2.º REQUERIMENTO 

Foi apresentado e deferido o seguinte requerimento: ------------------------------------------- 

De Fernanda Isabel Fardilhas Ribeiro, residente no Lugar de Enxurreira, n.º 84, a 

solicitar um atestado de residência e composição do agregado familiar, para efeitos de 

estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica 020214 – Estudos, 

pareceres, projectos e consultadoria, com mil cento e sessenta e quatro euros, 

provenientes da rubrica 020203 – Conservação de bens. -------------------------------------- 

4.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 (junto à casa n.º 168) – Apaga e acende ------------------ 

• Caminho do Venturo (junto à casa n.º 143) --------------------------------------------- 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO ------------------------------------------------------------------------ 

• Estrada da Aldeia Nova a Vila Verde (junto à casa n.º 243) ------------------------- 

• Estrada da Aldeia Nova a Vila Verde (junto à casa n.º 245) ------------------------- 

LUGAR DE ALDEIA NOVA --------------------------------------------------------------------- 

• Estrada da Ínsua (junto à casa n.º 305) -------------------------------------------------- 

LUGAR DO MEDO -------------------------------------------------------------------------------- 

• Largo do Espírito Santo (junto à casa n.º 107) ----------------------------------------- 
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• Largo do Espírito Santo (junto ao Cruzeiro) -------------------------------------------- 

• Estrada do Espírito Santo à Igreja (poste junto à casa n.º 165) ---------------------- 

LUGAR DA PONTE ------------------------------------------------------------------------------- 

• Largo do Gigante (poste junto à casa n.º 34) ------------------------------------------- 

• Caminho do Gabriel Presa (poste frente à casa n.º 35) -------------------------------- 

• Largo das Francas (poste junto à casa n.º 35 – A) ------------------------------------- 

• Largo das Francas (poste junto à casa n.º 36) ------------------------------------------ 

• Largo das Francas (poste junto à casa n.º 37) ------------------------------------------ 

• Caminho do Sangrinhal (poste junto à casa da Maria Carones) ---------------------- 

• Caminho do Miguel (poste junto à casa n.º 39) ---------------------------------------- 

• Caminho do Miguel (poste junto à casa n.º 43) ---------------------------------------- 

• Caminho do Miguel (poste junto à casa n.º 44) ---------------------------------------- 

• Caminho do Miguel (poste junto à casa n.º 43) ---------------------------------------- 

• Estrada da Ponte a Gandra (frente à casa n.º 70) --------------------------------------- 

• Estrada da Ponte a Gandra (frente à casa n.º 71) --------------------------------------- 

• Estrada da Ponte a Gandra (a seguir à casa n.º 71) ------------------------------------ 

• Estrada da Ponte a Gandra (a seguir à casa n.º 76) ------------------------------------ 

• Caminho dos Ingleses (frente à casa n.º 71) -------------------------------------------- 

• Caminho dos Ingleses (junto à casa n.º 72) --------------------------------------------- 

• Caminho do Manel Pequeno (junto à casa n.º 63) ------------------------------------- 

• Caminho do Manel Pequeno (junto à casa n.º 66) ------------------------------------- 

• Estrada Nacional 305 (poste junto à casa n.º 22) --------------------------------------- 

5.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos: --------------------------------------------------- 

À firma Equiraf, a verba de duzentos e quarenta euros, referente à quarta prestação da 

aquisição da fotocopiadora Ricoh; ---------------------------------------------------------------- 

À firma Manuquímica, a verba de trezentos e vinte e um euros e trinta cêntimos, 

referente à primeira prestação da compra do herbicida; ---------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de duzentos e cinquenta e três euros e cinquenta cêntimos, 

referente à segunda prestação da máquina roçadora; ------------------------------------------- 
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À firma Cunha Amorim e Ribeiro, Lda. a verba de três mil e setenta e cinco euros e 

quarenta cêntimos, referente ao pagamento da pavimentação do caminho do Barbosa, no 

lugar da Ponte; --------------------------------------------------------------------------------------- 

Também foi paga a esta mesma firma a verba de dois mil novecentos e noventa e sete 

euros e vinte e três cêntimos, referente ao pagamento de diversos trabalhos executados 

em vários caminhos da Freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

6.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Câmara Municipal de Caminha, ofício a solicitar o envio de uma equipa 

técnica, para em colaboração com a Junta de Freguesia, proceder a um levantamento e 

definição de trabalhos a realizar nos primeiros quinhentos metros do início da estrada 

municipal que vai da igreja à rotunda de Roriz; ------------------------------------------------- 

Também foi enviado um outro ofício à Câmara Municipal de Caminha, a solicitar 

reparação nos caminhos do Salto e da Formiga, no lugar de Aldeia Nova. ----------------- 

 

Estiveram presentes: 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves Tesoureiro 

 

 

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. 

 

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 

 


