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Ata Número Quarenta e Dois 
 
 
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, 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 DELIBERAÇÕES 

Foi decidido deliberar por unanimidade a contratação de serviço de pedreiro para 

efetuar o levantamento do aqueduto do caminho do prado, pois encontra-se entupido 

não dando escoamento às águas pluviais.--------------------------------------------------------- 

3.º REQUERIMENTOS 

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

De Paulo Jorge Pereira Diogo do Rego, residente no Lugar da Ponte, n.º 4, 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;-------------------------- 

De Maria Fernanda Santos Esteves Gonçalves, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 

198 a solicitar a Vossa Ex. ª um atestado de vida, para efeitos de reforma;------------------ 

De Alexandre João Alves Castro, residente no Lugar de Juía, n.º 153, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo escolar;--------------------------------------- 

De João Constantino Esteves Castro, residente no Lugar de Juía, n.º 152, a solicitar um 

atestado 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 de 

adultos;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

De Fernando Manuel Lajoso Camelo, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 242 – A, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos profissionais;-------------------------------- 

De Maria Cidália Esteves de Oliveira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 195 – B, a 

solicitar um atestado em como não existem transportes públicos a realizar o percurso 
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entre esta Freguesia e Vila Praia de Âncora, para efeitos de frequência de curso de 

formação de adultos.---------------------------------------------------------------------------------  

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Megadrive, a verba de cento e oitenta e oito euros e setenta e quatro cêntimos, 

referente à aquisição de combustíveis;------------------------------------------------------------ 

À fima Camipão, a verba de vinte e quatro euros, referente á aquisição de doce sortido 

para a receção da apresentação da monografia da Freguesia;---------------------------------- 

À firma Rosa Maria Monte Vaz, a verba de trinta euros, referente à aquisição de dois 

ramos de flores para prestigiar como forma de agradecimento às autoras da monografia 

da Freguesia;------------------------------------------------------------------------------------------ 

À firma o Caminhense, a verba de trinta euros, referente à anuidade da assinatura do 

jornal mensal “O caminhense”;-------------------------------------------------------------------- 

À firma Ancornet, Lda, a verba de setenta e oito euros e trinta e cinco Cêntimos, 

referente à aquisição de um antivírus.------------------------------------------------------------- 

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

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

Luciano Maria Reis Lima Santos 

 

 

Lilita Maria Esteves Gonçalves 

 

 

José Manuel Ferreira Pires Alves 

 


