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Ata Número Trinta e Cinco 
 

 
 

Aos dez dias do mês de julho 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 DELIBERAÇÃO 

Relativamente à Presa de Larva e em resposta ao pedido de apoio por parte de alguns 

herdeiros desta presa, a solicitar apoio no pagamento nos serviços de limpeza efetuados 

com recurso a uma retroescavadora, foi deliberado por unanimidade atribuir uma ajuda 

financeira no pagamento desta despesa.---------------------------------------------------------- 

3.º REQUERIMENTOS 

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

De Josefina Teresa Fernandes Moreira, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 207, a 

solicitar uma declaração, para efeitos de registo em como a parcela de terreno, no sítio 

d’Armada, com 2050 metros quadrados, é sua pertença há mais de vinte anos e 

confronta a sul com caminho de servidão e a poente com caminho público;---------------- 

De Carolina Machado Guillin Pedreira, residente no Lugar da Ponte, n.º 74-A, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de documentação;------------ 

De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, residente no Lugar de Juía, n.º 151, a 

solicitar um atestado de residência/prova de vida, para efeitos de reforma;----------------- 

De José Pereira Martins Coco, residente na Rua da Telheira, n.º 134 – Vila Praia de 

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

denominado “Campo da Carreira”, se situa no sítio da Pedreira, Freguesia de Vile.------- 

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Megadrive, a verba de cento e trinta e sete euros e cinquenta e três cêntimos, 

referente à aquisição de combustíveis relativos ao mês de junho;----------------------------- 
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À firma Fidelidade Mundial, a verba de quatrocentos e vinte e seis euros e dois 

cêntimos, referente ao seguro contra todos os riscos da carrinha Peugeot, relativo ao 

período de 2012-08-01 a 2013-01-31.------------------------------------------------------------- 

5.º OUTROS ASSUNTOS 

Pedido de intervenção na EN 305, do KM 2,4 a Km 2,7--------------------------------------- 

O executivo enviou um ofício à delegação de Viana do Castelo das Estradas de Portugal 

a solicitar algumas intervenções na estrada que liga Vila Praia de Âncora – Lanheses, no 

local de Perniche, Km 2,4 a Km 2,7.-------------------------------------------------------------- 

As intervenções solicitadas são as seguintes:---------------------------------------------------- 

• Poda de um carvalho que existe junto ao Largo de Perniche;------------------------- 

• Marcação do eixo da via, em tracejado, de forma a permitir a saída e entrada, 

quer no sentido nascente/poente e poente/nascente de veículos no caminho de 

acesso ao rio e à habitação n.º 21 – A;--------------------------------------------------- 

• Pavimentação da berma do lado direito no sentido Vila Praia de Âncora – 

Lanheses.------------------------------------------------------------------------------------- 

Este pedido de pavimentação prende-se com o facto de dar continuidade ao espaço, 

recentemente pavimentado pelo proprietário da casa aí existente. Quanto a nós é palco 

de abusos constantes de madeireiros que o transformam num permanente e constante 

lamaçal devido à movimentação de maquinaria.------------------------------------------------- 

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

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 
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