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Acta Número Trinta 
 

 
 
Aos Onze dias do mês de Junho de Dois Mil e Oito, 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 
 Foi aprovada a acta da reunião anterior. 
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 FLOREIRA EM ESPAÇO PÚBLICO 
 Jacinto Correia Araújo Soares, morador na Rua do Carvalhal, n.º 256, Ermesinde, 
proprietário de um terreno no lugar de Juía, compreendido entre a casa n.º 173 e a casa 
n.º 174 – A, com frente para o Caminho das Cortes, cede à Junta de Freguesia uma 
floreira, construída em pedra, frente à entrada do referido terreno. 
4.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 195 – A, à moradia de Manuel Augusto Dantas Veríssimo de Barros, 
sita no lugar de Trás-o-Rio. 
5.º TRASLADAÇÃO DE OSSADAS 
 Foi deliberado autorizar a trasladação das ossadas de Boaventura Pereira Guenha, da 
sepultura n.º 7, do Talhão V, para a sepultura n.º 117, do Talhão C do Cemitério 
Paroquial. Esta trasladação foi requerida por seu filho Armindo dos Santos Afonso 
Pereira. 
6.º AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM DE BAIXADA DA LUZ 
 Foi autorizado a António Esteves, sócio gerente da firma Rustiancora Construções, 
Ld.ª, com sede no lugar da Igreja, freguesia de Âncora, soterrar um cano no Caminho da 
Fonte, destinado à baixada de instalação eléctrica para a antiga Casa da Fonte. O tubo 
será soterrado a uma profundidade mínima de sessenta centímetros, sendo os trabalhos 
inerentes à obra a expensas do requerente, bem como a deixar tudo como estava 
inicialmente. 
7.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Maria Emília Afonso Ferreira, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 229, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para 
idosos; 
De Cândido Pereira Esteves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar uma 
certidão de eleitor, para efeitos de processo bancário; 
De Maria Luzia Martins Ramos, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a solicitar 
uma certidão de eleitor, para efeitos de processo bancário; 
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De Cândida Rosa Ramos Pereira Afonso, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a 
solicitar uma certidão de eleitor, para efeitos de processo bancário; 
De Carolina Machado Guillin Pedreira, residente no lugar da Ponte, n.º 74 - A, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de inscrição no sistema nacional de 
saúde; 
De Emílio Genciano da Cruz Rocha, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 217, a 
solicitar uma declaração em como residiu, na morada indicada, de Agosto de 1993 a 
Março de 2007, para efeitos de renovação de documentação estrangeira; 
De Maria Aurora da Costa Pinto, residente no lugar da Ponte, n.º 41, a solicitar uma 
declaração em como não tem trabalho fixo, vive do salário que usufrui de alguns dias de 
jornal e da manutenção de uma agricultura de sobrevivência, para efeitos de candidatura 
a subsídio escolar de seu filho José Carlos; 
De Fortunato Gonçalves Morais, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 244, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de obtenção de licença de detenção de armas de 
caça; 
De Vitor Hugo Dantas de Araújo, residente no lugar de Juía, n.º 151, a solicitar uma 
declaração em como o seu agregado familiar é composto por seus pais e irmão 
Leonardo, para efeitos de candidatura a subsídio escolar; 
De Laudelina Maria Barbosa Correia Ribeiro, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 
277, a solicitar um atestado de residência, para efeitos de candidatura de sua filha 
Rafaela a subsídio escolar; 
De Ana Cristina Gaspar, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar uma declaração 
de prova de vida, para efeitos de pensão; 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 
uma declaração de prova de vida, para efeitos de pensão; 
De Maria Goreti Araújo Fernandes, residente no lugar de Juía, n.º 158, a solicitar um 
atestado de insuficiência económica, para efeitos de apoio de saúde; 
De Paulo Alexandre Oliveira da Silva, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 215, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de legalização de viatura. 
8.º SUBSÍDIOS 
 Foi deliberado atribuir os seguintes subsídios: 
À Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Riba de Âncora, a verba de cento e 
cinquenta euros, para ajudar a custear as despesas relacionadas com a Peregrinação a 
Fátima das crianças e adolescentes desta Freguesia; 
À Associação A R A, para ajudar a custear as despesas relacionadas com a participação 
da equipa feminina num torneio em Poio, Espanha, a verba de cento e cinquenta euros. 
9.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma SMD – Alexandre Aragão, a verba de duzentos euros e um cêntimo, referente à 
aquisição de placas USB; 
À Associação A R A, a verba de cento e cinquenta euros, referente a custear as despesas 
relacionadas com a participação da equipa feminina num torneio em Poio, Espanha; 
À Fábrica da Igreja de Santa Maria de Riba de Âncora, a verba de cento e cinquenta 
euros, referente a custear as despesas relacionadas com a Peregrinação a Fátima das 
crianças e adolescentes desta Freguesia; 
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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. 

 


