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Acta Número Quarenta e Cinco 
 

 
 
Aos Nove dias do mês de Setembro 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 TRANSFERÊNCIA DE SEPULTURAS 
 Foi deliberado autorizar a transferência de registo das sepulturas n.º trinta e cinco e 
número trinta e seis, do talhão A, do Cemitério Paroquial, que pertenciam a Maria 
Emília de Lima Martins, para Olívia de Jesus Ramos Martins Fernandes, portadora do 
B. I. n.º 36209993, casada, Contribuinte Fiscal n.º 155553240, residente no lugar de 
Vila Verde, n.º 343, por motivo de doação. 
3.º INTIMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
 Relativamente à 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, citada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, esta 
foi indeferida. 
4.º REQUERIMENTOS 
 Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos: 
De Helena Rosa Esteves Gonçalves, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 198, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de estudo; 
De Manuel da Silva Mateus, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 284, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de legalização de veículo; 
De Maria Georgete da Silva Lages Dantas, residente no lugar de Juía, n.º 148, a solicitar 
um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Hugo Filipe da Cruz Lourenço, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 312, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de candidatura ao ensino superior; 
De Manuel José da Cruz Ribeiro, residente no lugar de Medo, n.º 118, a solicitar uma 
declaração de prova de vida de Maria Beatriz Lima Esteves, para efeitos de 
regularização de processo de pensão de órfã. 
De Maria Palmira Fardilhas Conde, residente no lugar de Enxurreira, n.º 84, a solicitar 
um atestado de insuficiência económica, para efeitos de apoio económico junto do 
Centro Hospitalar do Alto Minho; 
De Amadeu Gonçalves Lima, residente no lugar de Enxurreira, n.º 81, a solicitar uma 
declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso entre esta 
Freguesia e Viana do Castelo, para efeitos de realização de sessões de fisioterapia. 
5.º OBRAS 
 Foi deliberado pedir à Câmara Municipal a realização das seguintes obras: 
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• Pavimentação da estrada de Aldeia Nova, junto ao Areal; 
• Pintura exterior da Escola Básica; 
• Pintura exterior e arranjo das janelas no salão de Vila Verde. 

6.º PAGAMENTO 
 Foi autorizado o pagamento da verba de sete mil, duzentos e setenta e sete euros e 
setenta e cinco cêntimos à firma Cunha Amorim e Ribeiro, Ldª, referente a obras no 
cemitério. 
 

 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. 

 


