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Acta Número Vinte e Cinco 
 

 
 
Aos treze dias do mês de Setembro de dois mil e onze, 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 Trabalhos: 

1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

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

2.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o n.º 195 – B, à moradia de Ana Rosa Esteves 

Seixas, sita no Lugar de Trás-o-Rio.-------------------------------------------------------------- 

3.º CAMINHO DO GUIÇO  

Uma vez que a Junta de Freguesia chegou a acordo com os proprietários do terreno 

denominado de “CORTINHAS”, situado no lugar de Trás-o-Rio e para, finalmente, 

concluir as obras aí iniciadas há bastante tempo, foi deliberado, por unanimidade, pedir 

orçamento para a realização dos trabalhos de construção dos muros de vedação da 

referida propriedade.--------------------------------------------------------------------------------- 

4.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 

De Margarida Lima de Sousa, residente no lugar de Enxurreira, a solicitar um atestado 

de residência/prova de vida, para efeitos de processo de reforma.---------------------------- 

De André Xavier Gonçalves Santos, residente no Lugar de Aldeia Nova, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo de estudo.------------------------------------ 

De Catarina Isabel Fardilhas Afonso, residente no Lugar de Enxurreira, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo bancário.------------------------------------- 

De Fernanda Isabel Fardilhas Ribeiro, residente no Lugar de Enxurreira, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo bancário.------------------------------------- 

De Alexandre João Alves de Castro, residente no Lugar de Juía, a solicitar um atestado 

de agregado familiar, para efeitos de processo de estudo.-------------------------------------- 
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5.º CORTEJO ETNOGRÁFICO DA SENHORA DA BONANÇA 

Foi deliberado, por unanimidade, que a nossa Freguesia participará, como vem sendo 

hábito, no cortejo etnográfico das Festas da Senhora da Bonança. O tema escolhido para 

este ano é a “Casa Rural”.--------------------------------------------------------------------------- 

Serão apresentados três carros alegóricos com a seguinte representação: cozinha, sala e 

quarto de dormir. Para além do carro alegórico, haverá, também, o desfile de 

lavradeiras.--------------------------------------------------------------------------------------------  

6.º CAMINHO DO GUIÇO – PROTOCOLO DE COMPROMISSO 

Uma vez que a Assembleia de Freguesia de Riba de Âncora, não autorizou a Junta de 

Freguesia a permutar uma parcela de terreno que pretendia desafetar do domínio público 

para o domínio privado da Junta de Freguesia, por uma parcela a desanexar do prédio 

denominado de “CORTINHAS”, situado no lugar de Trás-o-Rio, desta freguesia e 

pertencente a António José Domingues Alves, com o objetivo de concluir as obras do 

“CAMINHO DO GUIÇO”, foi estabelecido o seguinte protocolo, fruto de uma reunião 

entre ambas as partes no dia oito de Agosto de dois mil e onze.------------------------------ 

Assim sendo, a Junta de Freguesia compromete-se a realizar, no mais breve espaço de 

tempo, as seguintes obras, respeitando o seguinte:---------------------------------------------- 

• Construção de um muro, com a altura de um metro e vinte a toda a volta da 

propriedade;------------------------------------------------------------------------------------- 

• Colocação das “alminhas da Armada”, outrora existentes no local e que se 

encontram à guarda da Junta de Freguesia;------------------------------------------------- 

• Abertura de uma entrada para a propriedade com três metros de largura;----------- 

• Remoção de todos os inertes que se encontram depositados na propriedade;------ 

• O alinhamento do muro, no lado nascente da propriedade será feito encostado às 

pedras da calçada do caminho;---------------------------------------------------------------- 

• O alinhamento do muro, no lado poente da propriedade, permitirá que o caminho 

desse lado fique com a largura média de sete metros. Este alinhamento resulta da 

média das distâncias marcadas com estacas por ambas as partes;----------------------- 

• As distâncias referidas no ponto anterior são sete, assim definidas:----------------- 
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Topo norte: do poste da rede pública de energia elétrica, existente no local, ao muro 

a construir, foi marcada a distância de nove metros. Desse mesmo poste foram 

marcadas mais duas distâncias até ao muro a construir, sendo uma de oito metros e 

oitenta centímetros e outra de oito metros e meio.----------------------------------------- 

Topo sul: do poste da rede pública de energia elétrica, existente no local, ao muro a 

construir, foi marcada a distância de seis metros.------------------------------------------ 

Espaço intermédio: do muro existente até ao muro a construir, foram marcadas duas 

distâncias, uma de cinco metros e meio e outra de cinco metros e trinta centímetros. 

• O muro de vedação à propriedade será de uma face em pedra com junta em 

cimento, rematado com capiado e largura de quarenta centímetros;--------------------- 

• Os tranqueiros da antiga entrada serão aproveitados e colocados na nova entrada; 

Os esteios existentes na propriedade serão arrumados em local a designar 

futuramente.------------------------------------------------------------------------------------- 

7.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 

 Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica 02010201 – Gasolina, 

com cem euros, provenientes da rubrica 020108 – Material de escritório;------------------- 

Para reforço da rubrica 02010202 - Gasóleo, com duzentos e cinquenta euros, 

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

Para reforço da rubrica 020121 – Outros bens, com cem euros, provenientes da rubrica 

020203 – Conservação de bens.--------------------------------------------------------------------  

8.º PAGAMENTOS 

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

À firma FINIPEÇAS, a verba de cento e oitenta e três euros e setenta e seis cêntimos, 

referente ao pagamento da terceira e última prestação da moto roçadora;------------------- 

À firma RÁDIO LUZ, a verba de trezentos e trinta euros, referente à aquisição de um 

gravador digital;-------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma MARGARETE COUTO SILVA, a verba de noventa e quatro euros, referente a 

despesas com o Cortejo Etnográfico na festa da Senhora da Bonança;----------------------- 

À firma FINIPEÇAS, a verba de noventa e sete euros e noventa e um cêntimos, 

referente à aquisição de fio de nylon para a moto roçadora.----------------------------------- 
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9.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi enviado ofício à senhora Presidente da Câmara Municipal de Caminha, a pedir que, 

dentro da maior brevidade possível, mandasse tapar os buracos do piso na estrada da 

Ponte ao Espírito Santo, na estrada da Igreja a Vila Verde e na estrada de Aldeia Nova 

ao Crieiro.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


