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Acta Número Dezoito 
 

 
 
Aos treze dias do mês de Junho de Dois Mil e Sete, pelas Vinte horas, reuniu o 

executivo da FREGUESIA DE RIBA D’ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da 

Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

 

Com a seguinte ordem de Trabalho(s): 

 

1.º SUBSÍDIOS 
 Foi deliberado atribuir um subsídio à Escola Básica e Jardim de Infância, para 
animação da festa de final de ano, no valor de cento e setenta e cinco euros. 
2.º LIMPEZA DE PRESAS 
 Ficou deliberado solicitar à Câmara Municipal de Caminha, uma retroescavadora e um 
camião para se proceder à limpeza das presas da Bufeira, Pessegueiro, Gorgalada e 
Susana. 
3.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Rosa de Jesus Oliveira Lourenço, residente no lugar da Ponte, a solicitar uma 
declaração, para efeitos de rectificação de áreas, em como o prédio rústico a que 
corresponde o artigo 1987, tem a área de 648,32 m2; 
De Susana Maria Parente Franco Cruz, residente no lugar da Ponte, n.º 58, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de candidatura a subsídio escolar de seus filhos, em como 
tem apenas como meio de rendimento o ordenado usufruído pelo seu marido; 
De Maria Amélia Pires Ferreira Martins, residente no lugar de Medo, n.º 124, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Carlos Lameira de Carvalho, residente no lugar da Ponte, n.º 17, a solicitar a 
confirmação do seu agregado familiar, para efeitos de candidatura a bolsa de estudo; 
De António Gonçalves Martins, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 239, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de obtenção de um cartão da Segurança Social 
em Espanha; 
De Fernando Abel Pereira, residente no lugar de Juía, n.º 168, a solicitar um atestado de 
residência, para efeitos de legalização de viatura; 
De Alexandre João Alves de Castro, residente no lugar de Enxurreira, n.º 98, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
Do Centro Cultural e Desportivo Ancorense, a solicitar autorização para promover a 
primeira descida de carrinho de rolamentos desde o cruzamento dos Sete Caminhos até 
ao Café S. Martinho, no lugar de Vila Verde. 
4.º OBRAS NA ESTRADA DE CAMPO VIANA 
 Foi deliberado adjudicar, à Firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, pelo valor de oito 
mil e quatro euros, mais IVA à taxa legal, as obras de alargamento e reconstrução de 
muro, na estrada de Campo Viana. 
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5.º OBRAS NO ANTIGO PARQUE INFANTIL 
 Também foi deliberado adjudicar, à Firma Cunha Amorim & Ribeiro, Ld.ª, pelo valor 
de dois mil, quinhentos e oitenta e quatro euros, mais IVA à taxa legal, as obras de 
pavimentação e beneficiação do largo do antigo parque infantil, no lugar de Enxurreira. 
 

 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. 

 


