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Ata Número Quatro 
 
 

Aos trinta dias do mês de dezembro 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 José Maria Ramos da Fonte, morador no Lugar da Ponte, nº 57, a solicitar um 

atestado em como superintende na alimentação, vestuário e tratamento da sua esposa 

Rogéria Antunes.------------------------------------------------------------------------------------- 

De André Xavier Gonçalves Santos, morador no Lugar de Aldeia Nova, n.º 234, 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 Kristal Ribeiro da Cruz Moura Souza, moradora no Lugar de Aldeia Nova, n.º 234, 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 Maria da Conceição Ribeiro Fernandes Máximo, moradora no Lugar de Vila Verde, 

n.º 322, a solicitar um atestado em como é a legitima detentora dos seguintes tratores 

agrícolas de rodas:----------------------------------------------------------------------------------- 

- Motocultivador, Grilo 127, motor nº 2405287, equivalente a 10cv.------------------------ 

- Moto agrícola 4x4, Master 4x4 Errepi, motor nº 4751341, equivalente a 16cv., para 

efeitos de subsídio de gasóleo agrícola.----------------------------------------------------------- 

De Eunice Marlene Fardilha Lages, moradora no Lugar da Trás-o-Rio, nº 197, a 

solicitar um atestado em como superintende na alimentação, vestuário e tratamento do 

seu avô José Emílio Alves Fardilhas.-------------------------------------------------------------- 



 

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

 
 
 

Página 9 

 

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

De Cândida Rosa Ramos Pereira Afonso, moradora no Lugar de Trás-o-Rio, n.º 219, a 

solicitar um atestado em como é a legitima detentora dos seguintes tratores agrícolas de 

rodas:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Motoenxada, 410-FORT, motor nº 80787, ano reg. 1989.------------------------------------ 

- Motocultivador, 412-GRILLO, motor nº 134223, ano reg. 1987, para efeitos de 

subsídio de gasóleo agrícola.----------------------------------------------------------------------- 

De Maria do Carmo Ramos Esteves, moradora no Lugar da Ponte, a solicitar um 

atestado em como é a legitima detentora do seguinte trator agrícola de rodas:--------------

- Motocultivador, GRILLO, motor nº 195319, para efeitos de subsídio de gasóleo 

agrícola.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Maria de Fátima Viana Dias da Silva, moradora no Lugar de Medo, n.º 133, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de pedido de apoio à Câmara Municipal 

de Caminha.------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Bruno Tiago da Cruz Lourenço, morador no Lugar de Aldeia Nova, n.º 311, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de pedido de incentivo à natalidade.----- 

De Carina Domingues dos Reis, moradora no Lugar de Aldeia Nova n.º 237, a solicitar 

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

Freguesia e Viana do Castelo, para efeitos de frequência de curso de formação.----------- 

De José João Esteves de Castro, morador na Rua Miguel Bombarda, nº 855 R/C – Vila 

Praia de Âncora, a solicitar uma declaração em como o prédio rustico, inscrito na matriz 

sob o nº 1350, não se situa no medo, mas fica situado no lugar de Juía, sítio de 

Pessegueiro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

De José João Esteves de Castro, morador na Rua Miguel Bombarda, nº 855 R/C – Vila 

Praia de Âncora, a solicitar uma declaração em como o prédio rustico, inscrito na matriz 

sob o nº 1819, não se situa no lugar de Trás-o-Rio, mas fica situado no lugar da 

Enxurreira, sítio de Trás-o-Castro.----------------------------------------------------------------- 

De Carlos Alberto Domingues, morador no Lugar de Aldeia Nova, nº 236, a solicitar 

um atestado em como reside sozinho, na morada supracitada há mais de um ano para 

efeitos de apoio da Segurança Social.------------------------------------------------------------- 

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

atestado de residência, para efeitos de processo judicial.--------------------------------------- 
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De Rui Henrique da Silva Pires, residente no Lugar de Juía, nº178, a solicitar um 

atestado de residência, para apoio de incentivo à natalidade.----------------------------------   

De Mariana Fernandes Oliveira, residente no Lugar de Juía, nº178, a solicitar um 

atestado de residência, para apoio de incentivo à natalidade.----------------------------------   

3.º DELIBERAÇÕES 

Foi deliberado por unanimidade oferecer ao voluntário Manuel Pereira um cabaz de 

Natal, como gratificação pelo serviço prestado na condução da viatura da Junta de 

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

Decidiu-se, por unanimidade, fazer calendários para oferecer aos ribancorenses.----------  

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Megadrive, a verba de duzentos e sessenta e três euros e oitenta e três cêntimos, 

referente à aquisição de combustível relativo ao mês de novembro;-------------------------- 

À firma Zurich, o valor de duzentos e setenta euros e oitenta e dois cêntimos, referente a 

seguros;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

À firma Cunha Amorim & Ribeiro, Lda, o valor de mil seiscentos e setenta e nove euros 

e trinta e dois euros, referente à obra de beneficiação da estrada de Aldeia Nova;--------- 

À empresa Equiraf, o valor de vinte e cinco euros e oitenta e cinco cêntimos, referente à 

manutenção da fotocopiadora;---------------------------------------------------------------------- 

À empresa Manuel Martins Louro, o valor de duzentos e noventa euros e setenta e seis 

euros, referente à manutenção da carrinha Peugeot;-------------------------------------------- 

À empresa Camitintas, Lda, o valor de cento e oitenta e cinco euros e dezasseis 

cêntimos, referentes à aquisição de ferramentas e utensílios para conservação de bens;--- 

À empresa António Matos, Lda, o valor de oitenta e seis euros e noventa e nove 

cêntimos, referente à aquisição de ferramentas e utensílios para a limpeza e conservação 

de bens;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

À firma Armindo Afonso, Lda, o valor de vinte e um mil setecentos e quinze euros e 

sessenta e nove cêntimos referentes à pavimentação do caminho do Seguido;-------------- 

À firma Megadrive, a verba de duzentos e trinta e três euros e cinco cêntimos, referente 

à aquisição de combustível relativo ao mês de dezembro.------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos presentes. 

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

Jorge Paulo Alvarenga de Araújo 

 

Filipe Miguel Lages Pires 

 

Helena Sofia Ferreira Martins 

 

 

 


