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Ata Número Quarenta e Seis 
 

 
 

Aos onze dias do mês de Junho 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 REQUERIMENTOS 

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

De Márcio Manuel Fernandes Novo, residente no Lugar de Medo, n.º 117, 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 

certificada;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 Tiago Pereira de Sá, residente no lugar da Ponte, a solicitar um atestado de 

residência, para efeitos de atualização de documentos;----------------------------------------- 

De Carlos Manuel Costa Alves Ferreira Juncal, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 

261 - A, a solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo de candidatura a 

incentivo à natalidade;------------------------------------------------------------------------------- 

De Maria Margarida Correia de Araújo Pereira, residente no Lugar da Ponte, n.º 71, a 

solicitar uma declaração comprovativa do exercício da atividade agrícola nos terrenos 

que possui nesta Freguesia, para efeitos de renovação do cartão de produtor agrícola;---- 

De Maria Engrácia Alves Ferreira Neiva, residente no Lugar da Ponte, n.º 31, a solicitar 

uma declaração comprovativa do exercício da atividade agrícola nos terrenos que possui 

nesta Freguesia, para efeitos de renovação do cartão de produtor agrícola;----------------- 

De Virgínia da Conceição Antunes Pires Fardilha, residente no Lugar de Juía, n.º 175 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 certificada.--------------------------------------------------------------------------------  
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De António Manuel Branco Martins de Oliveira, residente no Lugar da Ponte, n.º 28, a 

solicitar uma declaração comprovativa do exercício da atividade agrícola nos terrenos 

que possui nesta Freguesia, para efeitos de renovação do cartão de produtor agrícola;---- 

De José Luís Pereira Alves, 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 certificada;------- 

De António Maurício Afonso Gonçalves, residente no Lugar de Aldeia Nova, n.º 295, a 

solicitar uma declaração em como reside nesta Freguesia há mais de um ano, e que o 

seu agregado familiar é composto por ele e por sua esposa Maria Lucinda Martins 

Giestas Gonçalves;-----------------------------------------------------------------------------------  

De Catarina Isabel Fardilhas Afonso, residente no Lugar de Juía, n.º 139, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de processo bancário.------------------------------------- 

3.º CAMINHO DO SEGUIDO 

Foi deliberado por unanimidade pedir orçamento para a realização dos seguintes 

trabalhos a executar no caminho do Seguido, no lugar de Trás-o-Rio:----------------------- 

• - Execução de terraplanagens necessárias à obtenção das cotas de projeto;--------- 

• Aplicação de pavimento em calçada de granito à portuguesa, incluindo 

fornecimento de almofada de areia e compactação final com cilindro, num total 

de mil e setecentos metros quadrados;--------------------------------------------------- 

• Fornecimento e colocação de tubagem em polipropileno corrugado de 400 mm 

de diâmetro, incluindo abertura e tapamento de vala, para encaminhamento de 

águas pluviais;------------------------------------------------------------------------------- 

Fornecimento e colocação de caixa de visita em betão, incluindo tampa de grelha em 

ferro fundido classe D400 para recolha de águas pluviais.------------------------------------- 

4.º ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de setenta e cinco euros, 

à Fábrica da Igreja de Riba de Âncora para apoio à festa de Santo António, desta 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.º VENDA DE SEPULTURA 

Foi deliberado, por unanimidade, vender a Alaíde das Dores Oliveira Mateus, portadora 

do C.C. n.º 05738798, contribuinte fiscal n.º 165019093, residente no lugar de Trás-o-
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Rio, n.º 21, a sepultura numero seis, do talhão XII, no cemitério Paroquial desta 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.º AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FAX 

Foi deliberado, por unanimidade, proceder à aquisição de um aparelho de fax, marca 

Brother – T104, papel comum, no valor de sessenta e sete euros.----------------------------- 

7.º PAGAMENTOS 

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

À firma Megadrive, a verba de duzentos e oitenta e nove euros, referente à aquisição de 

combustível, do mês de maio;---------------------------------------------------------------------- 

À firma Ancornet, Lda., a verba de sessenta e sete euros, referente ao serviço de 

assistência técnica da reparação de aparelho estabilizador de alimentação elétrica de 

12V e substituição de bateria;---------------------------------------------------------------------- 

À firma Ancornet, a verba de setenta e seis euros, referente à aquisição de um aparelho 

de Fax, marca Brother – T104, papel comum;--------------------------------------------------- 

À firma Drogaria Nova, a verba de trinta e quatro euros e quarenta e cinco cêntimos, 

referente à aquisição de silicone e vidro liso, para aplicação nas janelas da sede da 

ARA;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

À firma J. Lara, a verba de vinte e oito euros e dezoito cêntimos, referente inspeção da 

viatura pertencente a esta Junta de Freguesia;---------------------------------------------------- 

À firma Equiraf, a verba de sessenta e cinco euros e quinze cêntimos, referente às 

despesas de manutenção com a fotocopiadora;-------------------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de cento e seis euros e vinte e seis cêntimos, referente ao 

pagamento da despesa de reparação das moto roçadouras;------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de sessenta euros e setenta e nove cêntimos, referente à 

aquisição de cabeça de roçadora universal;------------------------------------------------------- 

À firma Finipeças, a verba de noventa e nove euros e noventa cêntimos, referente à 

aquisição de rolo de fio 3,3mm.-------------------------------------------------------------------- 

8.º LIMPEZA DE PRESAS E REGOS 

A Junta de Freguesia a pedido dos herdeiros, marcou as seguintes limpezas de regos e 

presas:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Rego do Carvalho, dia 18 de junho, às oito horas;--------------------------------------------- 
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- Presa de Pessegueiro, dia 19 de junho, às oito horas;----------------------------------------- 

- Presa da Bufeira, dia 19 de junho, às onze horas;---------------------------------------------- 

- Presa de Gorgalada, dia 19 de junho, às catorze horas;--------------------------------------- 

- Presa de larva, dia 20 de junho, às oito horas;-------------------------------------------------- 

- Presa da Preguiça, dia 20 de junho, às quinze horas;------------------------------------------ 

- Presa de Juía, dia 21 de junho, às oito horas;--------------------------------------------------- 

- Presa do Puço, dia 21 de junho, às quinze horas;---------------------------------------------- 

- Presa da Seara, dia 21 de junho, às quinze horas.---------------------------------------------- 

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

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

Luciano Maria Reis Lima Santos, Presidente 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

Lilita Maria Esteves Gonçalves, Secretária 

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

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 

 

 

 

 

 

 


