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Ata Número Trinta e Sete 
 

 
 

Aos onze dias do mês de setembro 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 REQUERIMENTOS 

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

De Lorena Cristina de Sá Guerreiro, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 202, a 

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

De Sidónio Luís Viana Gonçalves, residente no lugar de Medo, n,º 133, a solicitar uma 

declaração em como reside nesta Freguesia há mais de um ano, e que o seu agregado 

familiar é composto por ele e por seu filho Tadeu André Ribeiro Gonçalves.-------------- 

De António Maurício Afonso Gonçalves, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 295, a 

solicitar uma declaração em como reside nesta Freguesia há mais de um ano, e que o 

seu agregado familiar é composto por ele e por sua esposa Maria Lucinda Martins 

Giestas Gonçalves.----------------------------------------------------------------------------------- 

De Gumercindo Filipe dos Santos, residente no lugar da Ponte, n.º 68, a solicitar uma 

declaração, para efeitos de processo de legalização, em como é proprietário dos 

seguintes prédios rústicos, omissos na matriz predial de Riba de Âncora há mais de 

cinco anos, com as seguintes confrontações:----------------------------------------------------- 

• Prédio com a área de 748,33 m2, sito no Lugar da Ponte, desta freguesia, a 

confrontar de norte com caminho público, do sul com José da Fonte e caminho 

público, do poente e nascente com Gumercindo Filipe Moreira dos Santos.------- 

• Prédio rústico, omisso na matriz predial de Riba de Âncora, há mais de 5 anos, 

com a área de 748,20 m2, sito no Lugar da Ponte, desta freguesia, a confrontar 

de norte e sul com caminho público, do nascente com Gumercindo Filipe 

Moreira dos Santos e do poente com Angelina Alves.--------------------------------- 
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De José Carlos Leal Afonso, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar um 

atestado de residência, para si e sua esposa Cândida Rosa Ramos Pereira Afonso, para 

efeitos de processo bancário.----------------------------------------------------------------------- 

De Anderson Carmo Loureiro, residente no lugar de Enxurreira, n.º 88, a solicitar um 

atestado de residência para efeitos de processo de renovação de documentos.-------------- 

De Bruno Telmo Pires Pacheco, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 310, a solicitar 

um atestado de residência para efeitos de processo de segurança social.--------------------- 

3.º CAMINHO DO CASTANHEIRO 

Foi deliberado, por unanimidade, pedir orçamento para a realização dos seguintes 

trabalhos a executar no caminho do CASTANHEIRO, no Lugar de Aldeia Nova:--------- 

• Preparação de caixa com auxílio de máquina e camião, para retiro de terras 

sobrantes a vazadouro e levantamento de calçada para aplicação;------------------- 

• Reposição de calçada com fornecimento de pó;---------------------------------------- 

• Execução de calçada com fornecimento de todo o material;-------------------------- 

• Execução de valeta em betão;------------------------------------------------------------- 

• Fornecimento e aplicação de conduta em tubo de 200 mm de diâmetro envolvido 

de betão;-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Fornecimento e aplicação de grelha;------------------------------------------------------ 

• Fornecimento e aplicação de tubo corrugado de 300 mm de diâmetro envolvido 

de betão;-------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rompimento de pedra;---------------------------------------------------------------------- 

• Assentamento e fornecimento de lancil em granito 0,30x0,10;----------------------- 

• Execução de uma travessia em PVC de 110 mm de diâmetro.------------------------ 

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Drogaria Nova, a verba de cento e quarenta e um euro e oitenta e quatro 

cêntimos, referente à aquisição de herbicida e trinta e três euros e trinta e sete cêntimos 

referente a aquisição de material de desgaste rápido;------------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de noventa e nove euros e noventa cêntimos, referente ao 

pagamento de rolo de fio de nylon;---------------------------------------------------------------- 
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À firma Edgar Alves Fernandes, a verba de trezentos e cinquenta e oito euros, referente 

ao pagamento de uma moldura dourada (70X90cm), para recuperação do quadro do 

Comendador Ramos Pereira;----------------------------------------------------------------------- 

À firma Megadrive, a verba de trinta e três euro e dezoito cêntimos, referente à 

aquisição de combustíveis;-------------------------------------------------------------------------- 

À firma Cunha Amorim e Ribeiro, Lda, a verba de três mil cento e doze euros e 

dezasseis cêntimos, referente à execução de trabalhos com reposição de calçada e cubo 

junto à escola EB1/JI; no caminho do Guiço conduta de águas pluviais, caixa com 

grelha, execução de muro de suporte em betão e colocação de salamandra na casa de 

habitação social;-------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Margarete Couto Pires da Silva, a verba de cento e dezassete euros e noventa e 

oito cêntimos, referente a aquisição de bens alimentares para representação da Freguesia 

no cortejo de Nossa Senhora da Bonança.-------------------------------------------------------- 

5.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi enviado à Senhora Presidente da Câmara Municipal de Caminha, um ofício a 

solicitar o pedido de cópia de projeto de arquitetura e respetiva memória descritiva da 

obra com alvará n.º 104/11, em nome de Alexandrina Maria Lima Verde Diogo e 

António José Martins Dias Diogo, no lugar de Ponte desta Freguesia.----------------------- 

No mesmo ofício era referido que, sempre que dava entrada na Câmara Municipal 

qualquer pedido de obra a Junta de Freguesia recebia informação, lamentando que 

ultimamente se tenham adotado outros procedimentos, lembrando assim, da pertinência 

que existe em as Juntas de Freguesia estarem informadas dessas situações, bem como da 

ocasião em que é pedida a licença de utilização, pois muitas situações desagradáveis 

criadas pelo dono da obra poderiam ser evitadas.----------------------------------------------- 

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

Estiveram presentes:--------------------------------------------------------------------------------- 

Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves, Tesoureiro 

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

 

 

 

 

 

 


