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Acta Número Trinta e Sete 
 

 
 
Aos Catorze dias do mês de Janeiro de Dois Mil e Nove, 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 CONTAS BANCÁRIAS 
 Foi deliberado que, a partir da presente data, as contas bancárias desta Freguesia, 
existentes na Caixa Geral de Depósitos passam a ser tituladas e movimentadas em 
conjunto pelo Presidente Luciano Maria Reis Lima Santos e pelo Tesoureiro José 
Manuel Ferreira Pires Alves. 
3.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Maria Goreti Palhares Mateus, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 284, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de renovação de documentos; 
De António Fernando Viana Lourenço, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 312, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de iniciação de processo de fundo de 
desemprego;  
De Maria Odete Martins de Sá Franco, residente no lugar de Enxurreira, n.º 101, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Antero Damião Areias Franco, residente no lugar de Enxurreira, n.º 101, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Domingos Lourenço Alvarenga Dantas, residente no lugar de Juía, n.º 151, a 
solicitar uma declaração de prova de vida, para efeitos de reforma. 
4.º SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS 
Foi pedido à EDP a substituição de lâmpadas fundidas da rede de iluminação pública 
nos seguintes locais: 
LUGAR DE JUÍA 

• Caminho de Juía ao Largo dos Netos (uma das lâmpadas do poste junto à casa 
n.º 181) (já comunicada a 04/12/2008) 

LUGAR DE TRÁS-O-RIO 
• Caminho do Guiço (junto à casa n.º 220) (já comunicada a 03/11/2008 e a 

04/12/2008) 
LUGAR DE ALDEIA NOVA 

• Estrada de Aldeia Nova ao Crieiro (junto à casa n.º 305) 
LUGAR DA PONTE 

• Estrada da Ponte a Gandra (junto à casa n.º 53) 
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• Caminho dos Fornos (no início do caminho junto aos contentores) (já 
comunicada a 04/12/2008) 

• Caminho dos Fornos (junto à casa n.º 57) (já comunicada a 04/12/2008) 
• Caminho do lado Sul do Bar 10 A (junto à habitação) (já comunicada a 

04/12/2008) 
• Loteamento de S. Bártolomeu (frente à casa n.º 44) (já comunicada a 

04/12/2008) 
• Estrada Nacional 305 (junto ao Km 2,35) 

5.º PAGAMENTOS 
 Foi autorizado o pagamento da verba de mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e 
oitenta cêntimos, à firma Manuel Martins Louro, referente a despesas com a reparação 
da motocultivadora. 
 

 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. 

 


