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Acta Número Vinte e Três 
 

 
 

Aos doze dias do mês de Julho 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 VENDA DE SEPULTURA 

Foi deliberado, por unanimidade, vender a Maria da Conceição Correia de Sousa 

Martins e Filhas, portadora do B. I. n.º 3567637, Contribuinte Fiscal n.º 156146991, 

residente no Lugar do Medo, n.º 122, a sepultura número três, do talhão VIII, no 

cemitério paroquial desta Freguesia.-------------------------------------------------------------- 

3.º CAMINHO DO VACELAU 

Foi deliberado, por unanimidade, adjudicar à firma Cunha Amorim & Ribeiro, Lda, a 

realização dos trabalhos de pavimentação, em calçada à portuguesa, de cerca de 

duzentos e cinquenta e cinco metros e cinquenta centímetros quadrados e execução da 

respectiva valeta em betão devido há necessidade de encalcetar uma parte do referido 

caminho que se encontra em terra batida, junto à habitação do Sr. Jorge Sales, no 

caminho do Vacelau, no lugar de Vila Verde, pelo valor de três mil cento e trinta e seis 

euros e trinta e oito cêntimos.---------------------------------------------------------------------- 

4.º REQUERIMENTOS 

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

De Manuel José da Cruz Ribeiro, residente no lugar do Medo, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de prova de vida de Maria Beatriz Lima Esteves.------------------- 

De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, a solicitar um 

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

De José Joaquim Rodrigues Figueiredo, residente no lugar da Ponte, a solicitar uma 

declaração em como não há rede de saneamento na estrada junto à sua exploração 

cunícola, sita no lugar do Medo, para efeitos de licenciamento.------------------------------- 
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De João Ibraim Pereira Fernandes, residente no lugar do Medo, a solicitar uma 

declaração em como que foi primeiro secretário da Mesa da Assembleia de Freguesia de 

Riba de Âncora, no mandato 1989 a 1993 e delegado da mesma Assembleia no mandato 

de 1997 a 2001, para efeitos de portefólio escolar.---------------------------------------------- 

De Armindo Carlos Guerra Ferreira, residente no lugar da Ponte, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de requerer a tarifa social para pagamento da energia 

eléctrica.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Virgínia da Conceição Antunes Pires Fardilha, residente no lugar de Juía, a solicitar 

um atestado de residência/declaração de ausência de transportes públicos, para efeitos 

de frequência de curso profissional.--------------------------------------------------------------- 

De António José Ribeiro Fernandes, residente no lugar do Medo, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos de candidatura a estágio, em como a distância da sua 

residência e a localidade de Deocriste é superior a quarenta a quilómetros.----------------- 

De César Tiago Esteves Alves, residente no lugar de Juía, a solicitar um atestado de 

residência para efeitos de legalização de viatura.------------------------------------------------ 

5.º PAGAMENTOS 

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

À firma António Manuel Afonso Correia, a verba de duzentos euros e dezasseis 

cêntimos, referente ao pagamento de vidro para brisas de um carro do particular João 

Roseiro, na sequência do incidente com a máquina roçadora da Junta de Freguesia no 

exercício da limpeza da valeta na estrada de Vila Verde.-------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de duzentos euros referente à segunda prestação da moto 

roçadora.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.º OUTROS ASSUNTOS 

A Associação ARA, através de ofício n.º 02/11 dirigiu a esta Junta de Freguesia um 

pedido de apoio para a terceira caminhada da Primavera e primeiro passeio de BTT em 

Riba de Âncora, a realizar no dia oito do corrente mês.---------------------------------------- 

A Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Riba de Âncora em representação da 

Comissão de Festas de Nossa Senhora de Guadalupe, dirigiu ofício a esta Junta de 

Freguesia a solicitar um subsídio para atenuar as muitas despesas previstas com a festa, 

convidando todos os elementos do executivo para a saudação que o Grupo de Bombos 
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de Dem fará no dia catorze de Maio, junto à sede e para a procissão do Encontro, no dia 

catorze e quinze do presente mês.------------------------------------------------------------------  

A Comissão de Festas de Nossa Senhora da Bonança enviou ofício a esta Junta, cujo 

assunto é convite para cortejo etnográfico a realizar no dia dez de Setembro.-------------- 

Foi enviado ofício à senhora Presidente da Câmara Municipal de Caminha referente a 

obra particular de Pedro Alexandre Domingues Esteves (Proc.º n.º 24/09) a chamar a 

atenção para alguns pontos relativos ao processo de arquitetura aprovado pela Câmara 

Municipal, relativamente à cedência de terreno (alargamento) ao domínio público 

sugerindo que a cedência deve ser distendida e não em “gaveta” ou “L”, pois além de 

antiestético em nada beneficia o arruamento. No lado nascente não há possibilidade de 

alongamento, mas podia ser “disfarçado” o remate, isto é arredondado a junção dos dois 

muros. No outro lado (poente) não conhecíamos o limite do terreno, ora acontece que o 

proprietário abriu uma entrada virada a poente, tudo leva a crer que o terreno do lado 

poente é do proprietário da moradia, solicitando assim, que mande averiguar a real 

situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi enviado ofício à senhora Presidente da Câmara Municipal de Caminha referente a 

obra particular de João Luís Antunes Pires (Proc.º n.º 46/07) sugerindo à Câmara 

Municipal que mandasse, o mais urgente possível, um técnico à referida obra, para em 

conjunto com o empreiteiro (e Junta de Freguesia, se assim o entenderem) e antes da 

pavimentação do terreno cedido ao domínio público, em duas frentes, verem a melhor 

solução para a conduta das águas pluviais e construção de valetas, salvaguardando que a 

respectiva valeta servirá de passagem de águas de rega.--------------------------------------- 

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

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.------------------------------- 
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