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Acta Número Quarenta e Seis 
 

 
 
Aos Catorze dias do mês de Outubro 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 José Carlos Pinto Ferreira, residente no lugar da Ponte, n.º 41, a solicitar um 
atestado de insuficiência económica, para efeitos de pagamento de multa em prestações; 
De Francisco de Paula Souto e Castro, residente no lugar de Juía, n.º 181 - A, a solicitar 
uma declaração em como não há rede de saneamento básico nesta Freguesia, para 
efeitos de registo de fossas; 
De Bruno Tiago da Cruz Lourenço, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 311, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de candidatura a bolsa de estudo; 
De Maria de Fátima Rodrigues Vieira Fernandes, residente no lugar da Ponte, n.º 67, a 
solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De Carla Cristina Ferreira de Vasconcelos Gonçalves, residente no lugar de Juía, n.º 
162, a solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a 
incentivo à natalidade; 
De Paula Alexandra Ferreira de Vasconcelos, residente no lugar de Juía, n.º 181, a 
solicitar um atestado residência, para efeitos de processo de candidatura a incentivo à 
natalidade; 
De António José Ribeiro Fernandes, residente no lugar de Medo, n.º 132, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de candidatura a subsídio de alojamento em Paredes 
de Coura, local onde estuda; 
De João Paulo Pereira, residente no lugar de Enxurreira, n.º 84, a solicitar um atestado 
de residência, para efeitos de processo de legalização de residência; 
De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar 
uma declaração de prova de vida, para efeitos de reforma; 
De Ana Cristina Rodrigues Gaspar, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar uma 
declaração de prova de vida, para efeitos de reforma; 
De Lúcia Sofia Fardilhas Ribeiro, residente no lugar de Enxurreira, n.º 84, a solicitar um 
atestado de residência, para efeitos de processo bancário; 
De José Correia Antunes Seixas, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 277, a solicitar 
uma declaração em como os artigos seiscentos e cinquenta e oito e seiscentos e 
cinquenta e quatro correspondem ao prédio situado no sítio das Alminhas, lugar de Juía, 
para efeitos de registo de propriedade. 
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3.º PEDIDO DE LIMPEZA À EUROSCUT 
 Foi deliberado pedir à EUROSCUT Norte a limpeza, urgente, do talude Sul da A28, na 
zona de Vila Verde, localizada entre o quilómetro oitenta e quatro e o quilómetro 
oitenta e cinco. 
4.º ESTRADA DA ÍNSUA 
 Devido ao mau piso em que se encontra esta estrada que liga o lugar de Aldeia Nova ao 
lugar do Medo, foi deliberado pedir à Câmara Municipal de Caminha, a tapagem das 
várias crateras existentes em quase toda a sua extensão. 
5.º DESLOCAÇÃO TÉCNICA A OBRA 
 Foi deliberado pedir à Câmara Municipal de Caminha a deslocação de uma equipa 
técnica a uma obra que está a ser construída no lugar de Aldeia Nova, com o Proc.º n.º 
46/07 em nome de João Luís Antunes Pires, que parece ter afectado a nascente da Fonte 
Susana. 
6.º ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS 
 Como resultado das eleições autárquicas, realizadas no passado dia onze do corrente 
mês, esta será a última reunião deste executivo. A tomada de posse dos novos órgãos 
autárquicos desta Freguesia ocorrerá no próximo dia trinta e um de Outubro. 
7.º OBRAS 
 Foi deliberado proceder à realização das seguintes obras: 

• Arranjo das grelhas existentes no caminho das Cortes e no caminho do Espírito 
Santo ao Pessegueiro; 

• Arranjo do piso contra o muro de suporte no caminho do Araújo ao largo das 
Francas, junto à propriedade do senhor José da Engrácia até à cabine eléctrica, 
no lugar da Ponte; 

• Colocação de um tubo na valeta da estrada da Ponte para nivelar o acesso ao 
caminho em frente à casa do senhor Manuel Sousa e que dá acesso ao caminho 
dos Fornos. 

8.º PAGAMENTO 
 Foi autorizado o pagamento da verba de mil, duzentos e setenta e sete euros e vinte e 
um cêntimos à firma Manuel Martins Louro, referente 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. 

 


