
 

Freguesia de Riba D’Âncora 
Concelho de Caminha 
Cont. N.º 506 999 556 

 
 
 

Página 3 

 

Lugar de Juía // 4910-318 Riba D’Âncora 
 

Ata Número Dois 
 

 
Aos vinte e vinco dias do mês de novembro 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 Ermelinda Pereira dos Santos Amaro, residente no lugar de Aldeia Nova, nº 269, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos bancários.------------------------------------ 

De Artur Alves Amaro, residente no Lugar de Aldeia Nova, nº 269, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos de abertura de conta bancária.--------------------------- 

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 Filipe Manuel Rodrigues Gaspar, morador no Lugar de Juía, n.º 159, 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 Bruno Telmo Pires Pacheco, morador no Lugar de Aldeia Nova, n.º 310, a solicitar 

um atestado de residência para efeitos bancários.----------------------------------------------- 

De Manuel da Silva Cerqueira, residente no Lugar de Trás-o-Rio, nº211, a solicitar um 

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

De Jorge Paulo Alvarenga de Araújo, morador no Lugar de Vila Verde, a solicitar um 

atestado de residência para efeitos bancários.---------------------------------------------------- 

De Ricardina da Glória Fernandes Máximo Sales Gomes e Jorge de Jesus Maciel Sales 

Gomes, moradores no Lugar de Vila Verde, nº320 a solicitarem um atestado de 

residência para efeitos bancários.------------------------------------------------------------------ 

3.º DELIBERAÇÕES 

Na sequência da falta de equipamento para a limpeza de valetas, foi deliberado adquirir 

uma máquina roçadora à firma Moto-Amorim pelo valor de quinhentos e oitenta euros.- 
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Foi deliberado atribuir à EB1/JI de Medo-Riba de Âncora, o montante de cento e setenta 

e cinco euros e oitenta e dois cêntimos para a compra de livros com o objetivo de serem 

oferecidos na Festa de Natal.----------------------------------------------------------------------- 

4.º PAGAMENTOS 

Foram autorizados os seguintes pagamentos: 

À firma Moto-Amorim, o valor de quinhentos e oitenta euros, referente à aquisição de 

máquina roçadora;----------------------------------------------------------------------------------- 

À firma Freguesias de Portugal, a verba de setenta e três euros e oitenta cêntimos 

referente à aquisição de papel timbrado para a Assembleia de Freguesia;------------------- 

À firma Megadrive, a verba de duzentos e noventa e dois euros e sessenta e um 

cêntimos, referente à aquisição de combustível relativo ao mês de outubro.---------------- 

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

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

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

Jorge Paulo Alvarenga de Araújo Presidente 
 
Filipe Miguel Lages Pires Secretário 
 
Helena Sofia Ferreira Martins Tesoureira 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. 

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

 

Jorge Paulo Alvarenga de Araújo 

 

 

Filipe Miguel Lages Pires 

 

 

Helena Sofia Ferreira Martins 

 

 


