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Acta Número Trinta e Cinco 
 

 
 
Aos Doze dias do mês de Novembro 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 
 Depois de lida foi aprovada a acta da reunião anterior. 
2.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Pedro Manuel Brioso Gomes Monteiro e Costa, residente no lugar do Medo, n.º 129, 
a solicitar um atestado de residência, para efeitos de frequência num curso de formação; 
De Hermínia Ramos Magalhães Esteves, residente no lugar da Ponte, n.º 34, a solicitar 
uma declaração em como é proprietária de uma Motoceifeira marca Barbieri, modelo 
Barbieri com o n.º de Quadro 762389, ano de 1988 e Motocultivadoras marca BCS, 
modelo BCS, Quadro n.º 26033112, ano de 1977 e Valpadana, modelo Valpadana, 
Quadro n.º 2473110, ano de 1989, para efeitos de candidatura a subsídio de gasóleo 
agrícola; 
De José Luís de Castro Fernandes, residente no lugar de Medo, n.º 132, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Ricardo Lourenço Fernandes, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 320, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de estudo; 
De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, residente no lugar de Juía, n.º 151, a 
solicitar uma declaração em como as sepulturas n.º sessenta e seis, n.º sessenta e sete e 
n.º sessenta e oito, do talhão B, do cemitério paroquial pertencem a herdeiros de 
Carminda Rosa Alvarenga; 
De Maria Silvina Ferreira Vilar, residente no lugar de Enxurreira, n.º 93, a solicitar uma 
declaração em como sua sogra Maria Gertrudes Cruz Ribeiro, faleceu a treze de Março 
de mil novecentos e noventa e dois, para efeitos de mudança de assinatura de telefone; 
De Isolina Esteves Martins, residente no lugar da Ponte, n.º 48, a solicitar um atestado 
de residência, para efeitos de candidatura a complemento solidário para idosos; 
De Albertina de Jesus Alves Fardilhas, residente no lugar de Juía, a solicitar um 
atestado em como é viúva de João Brito Lopes, ex militar da GNR, falecido a quatro de 
Outubro de dois mil e oito e sepultado no dia seis de Outubro do corrente ano no 
cemitério paroquial de Riba de Âncora, para efeitos de candidatura ao levantamento do 
subsídio do Cofre de Previdência das Praças da GNR; 
3.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURA 
 Foi deliberado autorizar a transferência de registo da sepultura n.º quarenta e quatro, do 
talhão D, do Cemitério Paroquial, que se encontrava em nome de Carminda Rosa 
Mendes, para Maria Rosa Mendes Puga Correia, portadora do B. I. n.º 5879080, casada, 
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Contribuinte Fiscal n.º 100807623, residente na Rua de Vilarinho, n.º 397, 3.º Dtº, 
Freguesia de Vila Praia de Âncora e de sua irmã Glória de Fátima Mendes Puga, por 
motivo de herança. 
4.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 277 – C, à moradia de António Pereira Carvalhido da Silva, sita no 
lugar de Aldeia Nova. 
5.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
 Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 
nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Estrada do Espírito Santo à Igreja (frente à casa n.º 164) 
• Estrada do Espírito Santo à Igreja (junto à Capela Mortuária) Apaga e acende 
• Estrada do Espírito Santo à Igreja (Projector junto à Capela Mortuária) 
• Estrada de Campo Viana (frente ao Parque Infantil) Apaga e acende 
• Caminho do Santo ao Pessegueiro (frente à casa n.º 142) 
• Caminho do Pessegueiro ao Gorgalada (junto à casa n.º 154) Apaga e acende 

LUGAR DE VILA VERDE 
• Caminho do Vacelau (junto à casa n.º 325) 
• Caminho do Regueirinho (junto à casa n.º 337) 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Estrada de Aldeia Nova a Vila Verde (junto à casa n.º 244) 
• Caminho do Guiço (junto à casa n.º 220) 

LUGAR DE ALDEIA NOVA 
• Estrada de Campo Viana à Santa (frente à casa n.º 302) Apaga e acende 
• Calçada do Varela (junto à casa n.º 290) 
• Estrada de Aldeia Nova a Vila Verde (frente à casa n.º 235) Apaga e acende 

LUGAR DO MEDO 
• Estrada do Crieiro ao Espírito Santo (frente às Alminhas da Senhora dos 

Caminhos) 
• Estrada do Crieiro ao Espírito Santo (no início da estrada que vai para Aldeia 

Nova) 
6.º MOTOCULTIVADORA 
 Devido à quebra do motor da Motocultivadora e não tendo sido possível adquirir um 
outro usado, foi deliberado comprar um motor novo.  
7.º PEDIDO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO PÚBLICO 
 Foi deliberado pedir a intervenção da Direcção de Estradas de Viana do Castelo para 
que tomasse medidas, junto dos madeireiros, que colocam a madeira de pinho na berma 
da EN 305, ao Km 3,5, no sítio de Perniche, lugar da Ponte. O local, devido à 
movimentação de tractores e camiões encontra-se em estado bastante degradado. 
8.º PAGAMENTOS 
 Foram autorizados os seguintes pagamentos: 
À firma Serralharia Soutelense, a verba de novecentos e oitenta e quatro euros, referente 
a despesas com a reparação/conservação do portão do Cemitério Paroquial; 
À firma Finipeças, a verba de mil euros, referente à aquisição de um motor para a 
motocultivadora; 
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À firma Cunha Amorim e Ribeiro, Lda., a verba de cinco mil duzentos euros e sessenta 
e cinco cêntimos, referente à segunda proposta dos trabalhos realizados no caminho de 
Juía. 
 

 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. 

 


