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Ata Número Trinta e Três 
 

 
 

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e doze, 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 DELIBARERAÇÕES 

Foi deliberado, por unanimidade, solicitar à Câmara Municipal de Caminha a anulação 

do contador de água com o número de instalação 7201, no antigo posto do leite.---------- 

3.º REQUERIMENTOS 

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

De Carlos Eduardo Pereira Alves, residente no lugar de Juía, n.º 152 a solicitar uma 

declaração de residência, para efeitos de legalização de viatura;------------------------------ 

De José Manuel Gomes Antunes, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 259, a solicitar 

uma declaração de prova de vida, para efeitos de reforma;------------------------------------ 

De Welberth da Silva Andrade, residente no lugar de Enxurreira, n.º 98, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de justificação na empresa onde trabalha;-------------- 

De José Arlindo Pereira Martins Coco, residente na rua da Telheira, n.º 134, Vila Praia 

de Âncora, a solicitar uma declaração em como o prédio denominado “Campo da 

Carreira”, se situa no sítio da Pedreira, Lugar da Ponte, para efeitos de registo.------------ 

De Ruben José Pires Maciel, residente no lugar do Medo, n.º 115, a solicitar um 

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

De José Arlindo Pereira Martins Coco, residente na Rua da Telheira, Vila Praia de 

Âncora, a solicitar uma declaração, para efeitos de registo, em como o prédio “Campo 

da Carreira”, se situa no sítio da Pedreira, Lugar da Ponte, Freguesia de Riba de Âncora 

e não Freguesia de Vile.----------------------------------------------------------------------------- 

4.º ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
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Foi autorizada a alteração orçamental, para reforço da rubrica020108 – Material de 

escritório, com duzentos euros, provenientes da rubrica 020201 – Encargos das 

instalações.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.º CAMINHO DO CASTANHEIRO  

No âmbito da Delegação de Competências do Município na Freguesia, ratificada na 

Assembleia de Freguesia de 30/12/2011 e no cumprimento das Normas Regulamentares 

consubstanciadas no “Protocolo com as Freguesias”, datado de 21/11/2011, a Junta de 

Freguesia deliberou, por unanimidade, utilizar a referida dotação na beneficiação do 

projeto de obra, denominado “Caminho do Castanheiro”, no Lugar de Aldeia Nova.----- 

De salientar que o referido projeto, também, abrange o “Caminho da Preguiça”.---------- 

6.º REVISÃO DO PDM 

“O pré-diagnóstico elaborado no âmbito do processo de Revisão do PDM de Caminha 

permitiu a identificação das debilidades deste território, mas sobretudo, permitiu a 

identificação das suas aptidões e potencialidades.----------------------------------------------- 

Conscientes das ameaças que se colocam e das oportunidades que se apresentam, 

definimos os Objetivos de Desenvolvimento Estratégico para os próximos dez anos, 

linhas orientadoras de desenvolvimento que servirão de base à elaboração da Proposta.-- 

Tendo por base esses Objetivos Estratégicos, convidamo-lo a preencher o presente 

inquérito, no sentido de aí deixar expressas as preocupações e as sugestões que devam 

ser ponderadas neste processo de Revisão do PDM.-------------------------------------------- 

Esta será a primeira etapa do processo formal de recolha dos contributos das Juntas de 

Freguesia, que agora se inicia.”-------------------------------------------------------------------- 

É esta nota prévia do inquérito distribuído às Juntas de Freguesia, as quais foram 

convidadas a preenchê-lo, no sentido de enriquecer o leque de preocupações e sugestões 

para o Processo de revisão do PDM.-------------------------------------------------------------- 

Neste sentido, em relação à rede viária e tendo por base novas ligações a serem 

estabelecidas ou beneficiadas com a freguesia, mencionamos: ligar o sítio da “Cegonha” 

à “Romeira”; ligar o loteamento de “Gandra” a Vile; ligar o sítio do “Covelo” a “Rio 

Ufe”; ligar o sítio da “Formiga” ao “Seguido”; ligar o sítio dos “Netos” à “Devesa”; 

ligar o “Caminho do Tobias” ao “Areal”; ligação a Vile pelas “Fontainhas”; ligar o 

lugar de Enxurreira às “Fontainhas”, através do Caminho de Trás-o-Castro; ligação da 
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“Chão da Vau” às “Fontainhas” e ligar da Senhora de Guadalupe a Freixieiro de 

Soutelo. No campo dos equipamentos a serem reconvertidos foram mencionados os 

seguintes: escola Comendador ramos Pereira, salão de Vila Verde, engenho da 

Cegonha, moinho da Ponte e moinho do Creugo. No aspeto paisagístico foram referidas 

áreas com interesse as seguintes: Santo Amaro, Porto Covo, Covêlo, Parque das 

Merendas e Creugo. No aspeto de interesse económico referimos a criação de unidades 

de turismo de habitação, nomeadamente na Casa da Flores, criação de zonas de lazer, 

tipo praia fluvial em Porto Covo e Creugo, habitação Jovem, habitação Social, setor 

florestal e unidades comerciais. Quanto a zonas para construção de equipamentos 

sociais foram sugeridos os terrenos junto ao Polidesportivo, Escola Básica e cemitério e 

terrenos frente à Igreja Paroquial. Os terrenos junto ao nó de saída da A28, nos 

verdeiros, foram apontados para a construção de equipamentos ligados ao comércio e 

indústria. Finalmente, sobre zonas a desafetar para construção foram mencionadas as 

seguintes: Terrenos delimitados pelo caminho do Araújo, caminho que segue para Vile, 

regato e estrada nacional 305; Terrenos delimitados pelo caminho da fábrica, caminho 

do Creugo e rio Âncora; Terrenos delimitados pela estrada da ponte, quinta das Francas 

e loteamento de Gandra; Terrenos confinantes à estrada do Crieiro, dum lado e do outro; 

Terrenos desde a Cegonha, entre a quinta de Soutelo, os terrenos de cultivo e o caminho 

da Romeira; Terrenos entre o caminho da Cegonha, regato e caminho do Provejal; 

Terrenos delimitados pela estrada de Campo Viana, regato do Passal, estrada de Trás-o-

Rio e caminho do Prado; Terrenos delimitados pelo caminho de Juía, caminho do Puço, 

estrada de Trás-o-Rio e Caminho da Devesa; Terrenos delimitados pelo caminho de 

Juía, caminho da Vau, caminho do Pessegueiro e caminho das Cortes; Terrenos 

delimitados pela Calçada da Justa, estrada de Vila Verde e caminho da Veiga. Expandir 

a zona urbana nos seguintes locais: Fontainhas, Chão da Vau, Balaute, Verdeiros, 

Gorgalada, Real, Pena, Trás-o-Castro, Devesinhas e Candosa.-------------------------------- 

7.º PAGAMENTOS 

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

À firma Finipeças, a verba de duzentos e noventa e dois euros e cinquenta e nove 

cêntimos, referente ao pagamento de despesas de manutenção/reparação de 

equipamentos de limpeza de bermas e valetas;-------------------------------------------------- 
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À firma Transcunha, a verba de noventa euros referente à comparticipação do serviço de 

transporte para a Manifestação das Freguesias, organizada pela ANAFRE, no dia trinta 

e um de março;--------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Megadrive, a verba de cento e noventa e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos, 

referente à aquisição de combustíveis.------------------------------------------------------------ 

8.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi recebido na Junta de Freguesia, cópia de uma proposta para limpeza de regatos, 

apresentada, ao Conselho Diretivo dos Baldios, pelo cidadão Manuel José da Cruz 

Ribeiro, residente no Lugar do Medo, n.º 118, a propor o seguinte:-------------------------- 

• O Concelho Diretivo dos Baldios, disponibilize os meios financeiros, humanos e 

equipamentos técnicos ao seu alcance e que contrate algumas pessoas da 

Freguesia, durante o tempo que considera pertinente e que necessitem de 

trabalhar para a limpeza dos regatos da Freguesia;------------------------------------- 

• Os proprietários confinantes, sobretudo os que têm moinhos velhos, sejam 

chamados a colaborar na limpeza, assim como os outros proprietários;------------- 

• A junta de Freguesia seja parte ativa nestes trabalhos, sobretudo incentivando os 

confinantes e pondo em prática o código de postura que existe na Freguesia;----- 

• Que seja dado conhecimento à AHRN (Administração Hidráulica Regional do 

Norte) e pedida a devida autorização e acompanhamento técnico para a 

realização da limpeza, assim como, analisar se existe incentivos para tal.---------- 

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

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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