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Acta Número Vinte e Dois 
 

 
 
Aos Dez dias do mês de Outubro 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 REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De João Evangelista Pires da Silva, residente no lugar de Vila Verde, n.º 331, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de processo de complemento de reforma, em como tem a 
seu cargo sua mãe Esperança Amável Pires, pessoa doente, necessitando de cuidados de 
higiene e saúde diários e imprescindíveis; 
De Maria Engrácia Alves Ferreira Neiva, residente no lugar da Ponte, n.º 31, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de processo de complemento de reforma, em como tem a 
seu cargo sua tia Maria Silvina Alves, pessoa doente, necessitando de cuidados de 
higiene e saúde diários e imprescindíveis; 
De Flamiano Máximo Gonçalves Martins, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 235, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de candidatura ao ensino superior; 
De Maria do Sameiro Leitão Magalhães Correia, residente no lugar de Juía, n.º 141, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Helena Rosa Esteves Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a 
solicitar uma declaração, para efeitos de estudo, em como reside nesta Freguesia e que a 
mesma dista de Monção mais de cinquenta quilómetros; 
De Maria Luzia Oliveira Ferreira, residente no lugar da Ponte, n.º 56, a solicitar uma 
declaração, para apresentar na Câmara Municipal de Caminha, em como o prédio 
urbano que possui no lugar da Ponte, desta Freguesia, a que corresponde o artigo 595, 
tem cerca de setenta anos e não sofreu qualquer alteração quanto à sua configuração; 
De Maria Aurora da Costa Pinto, residente no lugar da Ponte, n.º 41, a solicitar uma 
declaração, para efeitos de candidatura a subsídio escolar de seu filho José Carlos Pinto 
Ferreira, em como é mãe solteira, não tem trabalho fixo, vive do salário eu usufrui de 
alguns dias de jornal e da manutenção de uma agricultura de sobrevivência e o pai de 
seu filho é emigrante, desconhecendo-se o seu paradeiro; 
De Jéssica Martinez Munoz, a solicitar um atestado de residência, para efeitos de 
trabalho em Andorra, em como residiu nesta Freguesia no período de vinte de 
Dezembro de dois mil e quatro a catorze de Julho de dois mil e seis; 
De Álvaro Fernando Ferreira Fardilha, residente no lugar de Juía, n.º 175, a solicitar 
uma declaração, para efeitos de candidatura a subsídio escolar de sua filha Sílvia 
Cristina Pires Fardilha, em como é pessoa idónea, tem bom relacionamento com a 
comunidade e nunca se ouviu dizer eu tivesse tido questões em seu desabono com a 
comunidade e entidades públicas; 



 

Freguesia de Riba D’Âncora 
Concelho de Caminha 
Cont. N.º 506 999 556 

 
 
 

Página 60 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

De Antonino Domingues Martins, residente no lugar de Juía, n.º 187, a solicitar uma 
declaração, para efeitos de aprofundamento de um poço já existente na sua propriedade 
situada no lugar do Medo, em como tem bom comportamento moral e civil e a 
idoneidade necessária para que lhe seja concedida licença para compra de trinta 
quilogramas de explosivos e respectivas cápsulas. 
2.º AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBO NA VIA PÚBLICA 
 Foi deliberado autorizar a José Joaquim Pereira Ferreira, substituir o tubo da água e o 
tubo da electricidade que atravessa o Caminho da Ponte, desde o seu quintal, lado 
Poente até à propriedade existente do outro lado do caminho. O requerente assume 
executar os trabalhos de repavimentação, conforme se encontram actualmente. 
3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMEROS DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 3 – A, à moradia de Mário Manuel Pereira Diogo do Rego, sita no 
lugar da Ponte. 
Também foi atribuído o n.º 338 – A, à moradia de Manuel Alexandre Rodrigues 
Sampaio, sita no lugar de Vila Verde. 
4.º CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES 
 A pedido da firma Mercado Agrícola, foi deliberado ceder as instalações da Junta de 
Freguesia, de forma a possibilitar aos agricultores da nossa Freguesia, as candidaturas 
ao subsídio ao gasóleo agrícola para o próximo ano. 
5.º PASSEIO DOS PENSIONISTAS 
 Mais uma vez, a Junta de Freguesia irá colaborar na organização do XII 
Passeio/Convívio dos Pensionistas do Concelho de Caminha. 
6.º LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO 
 A exemplo de anos anteriores, a Junta de Freguesia colaborará no peditório para a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro no dia um de Novembro. 
7.º PAGAMENTOS 
 Foi autorizado o seguinte pagamento: à Firma Freguesias de Portugal, Ld.ª, a verba de 
seiscentos e cinco euros, referente a material de escritório. 
 

 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. 

 


