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Ata Número Trinta e Nove 
 

 

 

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e doze, pelas vinte horas, reuniu o 

executivo da FREGUESIA DE RIBA DE ÂNCORA em sessão Ordinária, na sede da 

Junta, de Riba de Âncora, concelho de Caminha. 

Com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------- 

1.º ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a ata da reunião anterior.------------------------------ 

2.º DELIBARERAÇÕES 

A fim de instalar uma nova versão do programa de contabilidade POCAL, foi 

deliberado, por unanimidade, adquirir à firma Ancornet, um novo computador (torre, 

board Asus P8H61-M LX3 plus, I5, 2X 4GB DDR3, HDD 1TB GVDVD), no valor de 

quatrocentos e setenta e nove euros.--------------------------------------------------------------- 

3.º REQUERIMENTOS 

Foram apresentados e deferidos os seguintes requerimentos:---------------------------------- 

De Elisabete Maria Giestas Rodrigues, residente no lugar de Juía, n.º 159, a solicitar um 

atestado de residência/prova de vida, para efeitos de reforma;-------------------------------- 

De Mafalda Sofia Alves de Oliveira, residente no lugar da Ponte, a solicitar uma 

declaração em como não existem transportes públicos a realizar o percurso entre esta 

Freguesia e Vila Praia de Âncora, para efeitos de frequência de curso de formação 

profissional;------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Manuel José Gomes Antunes, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 259, a solicitar 

um atestado de residência/prova de vida, para efeitos de reforma;---------------------------- 

De André Xavier Gonçalves Santos, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 234, a 

solicitar um atestado de residência para efeitos de processo bancário.----------------------- 

4.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos:---------------------------------------------------- 

À firma Casa de Louças de Afife, a verba de cem euros, referente à aquisição de 100 

tigelas e 100 colheres de sopa;--------------------------------------------------------------------- 
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À Firma Lara Inspeção técnica de veículos, a verba de vinte e oito euros e dezoito 

cêntimos, referente à inspeção da viatura Peugeot com a matricula 20-AX-83;------------ 

À firma Megadrive, a verba de duzentos e trinta e quatro euros e quarenta e três 

cêntimos, referente à aquisição de combustíveis relativos ao mês de outubro;-------------- 

À firma Drogaria Nova, a verba de cento e cinquenta e dois euros e noventa e um 

cêntimos, referente à aquisição de vidros, silicone e autoclismo para colocação na sede 

ARA e um ancinho e respetivo cabo;-------------------------------------------------------------- 

À firma Equiraf, a verba de trinta e dois euros, referente ao contrato de manutenção da 

fotocopiadora.----------------------------------------------------------------------------------------  

5.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Caminha e ao Presidente do Conselho 

Diretivo dos Baldios de Riba de Âncora um pedido de subsídio para edição da 

Monografia da Freguesia.--------------------------------------------------------------------------- 

Sendo Riba de Âncora uma das Freguesias mais antigas do conselho de Caminha, 

portadora de um imenso património histórico, cultural e humano, a Junta de Freguesia 

apostou na edição de uma Monografia, com o intuito de registar a história, a cultura e o 

percurso da terra através dos tempos. Foi nesse sentido solicitado à entidade supra 

citada a atribuição de um subsídio, a fim de ajudar nas despesas com a edição da 

Monografia que se pretende apresentar publicamente durante o mês de dezembro do 

presente ano.------------------------------------------------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes:--------------------------------------------------------------------------------- 

Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

José Manuel Ferreira Pires Alves, Tesoureiro 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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