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Acta Número Quarenta e Quatro 
 

 
 
Aos Doze dias do mês de Agosto 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 
 Foi lida e aprovada a acta da reunião anterior. 
2.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Filipa Alexandra Fernandes Lima, residente no lugar de Enxurreira, n.º 81, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de estudo; 
De Rui Pedro Máximo Sales Gomes, residente no lugar de Vila Verde, n.º 320, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de candidatura ao ensino superior; 
De Anabela Carmona Lopes Cardoso, residente na Rua Padre Francisco Recreio, n.º 9, 
1.º Dtº, Almada, a solicitar uma declaração em como a sua moradia no lugar de 
Enxurreira, n.º 89, não pode ser integrada na rede pública de saneamento porque não 
existe nesta freguesia, para efeitos de registo de fossas; 
De Luzia Maria Barros de Oliveira, residente no lugar de Medo, n.º 117 - A, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de legalização de viatura; 
De Luzia Emília Ferreira do Vale Vasconcelos, residente no lugar de Juía, a solicitar 
uma declaração em como foi cedido gratuitamente o terreno necessário para 
alargamento do caminho de acesso à sua casa, para efeitos de conclusão de legalização 
de sua moradia a que corresponde o processo de obras n.º 770/00. 
3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLÍCIA 
 Foi atribuído o n.º 61 – A, à moradia de Vítor Manuel Esteves de Amorim, sita no lugar 
da Ponte. 
4.º TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURAS 
 Foi deliberado autorizar a transferência de registo da sepultura n.º catorze, do talhão III, 
do Cemitério Paroquial, que se encontrava em nome de Maria Agostinha da Silva Cruz, 
para José Fernando da Cruz Rocha, portador do B. I. n.º 3673841, casado, Contribuinte 
Fiscal n.º 186651791 e de Acendina de Abreu Amaro Rocha, residentes no lugar de 
Trás-o-Rio, n.º 210, por motivo de doação. 
Também foi deliberado autorizar que a propriedade de registo das sepulturas n.º treze e 
sepultura n.º catorze, passe a ser de um terço para Gumercindo Filipe Moreira dos 
Santos, portador do B. I. n.º 3836349, casado, Contribuinte Fiscal n.º 177148306, 
residente no lugar da Ponte, n.º 68, de um terço para Rosa de Jesus Oliveira Ferreira 
Lourenço e um de um terço para Maria Luzia de Oliveira Ferreira. 
5.º INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 A Junta de freguesia, através do seu Presidente Luciano Maria Reis Lima Santos, foi 
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citada, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, para no prazo de dez dias, finda 
a dilação de cinco dias, responder a uma intimação requerida por Francisco Gerardo 
Barreiros Verde Lírio, relativa ao pedido de informações/documentos sobre a obra de 
beneficiação do caminho do Guiço, junto à Bufeira.  
Foi deliberado delegar, na pessoa do Presidente da Junta de Freguesia, poderes para 
constituir seus bastantes procuradores a Sociedade de Advogados Antonino Antunes, 
Maria Augusta Antunes e Associados.  
6.º PAGAMENTO 
 Foi autorizado o pagamento da verba de quinhentos e dois euros e oitenta cêntimos à 
firma Freguesias de Portugal, referente a despesas com a aquisição de medalhas em 
bronze. 
 

 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. 

 


