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Ata Número Oito 
 
 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e catorze, 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 Maria Angelina Fernandes Novo Gonçalves, moradora no Lugar de Vila Verde n.º 321, 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 Tiago Manuel Alvarenga Louro, morador no Lugar de Trás-o-Rio n.º 252, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos bancários; ------------------------------------------------------------ 

De Beatriz Martins Gonçalves, moradora no Lugar de Trás-o-Rio n.º 243, a solicitar um 

atestado de residência, para efeitos bancários;------------------------------------------------------------ 

De João Constantino Esteves de Castro, morador no Lugar de Juía n.º 153, a solicitar um 

atestado em como reside há mais de um ano nesta freguesia, bem como a confirmação da 

composição do seu agregado familiar, para efeitos de pedido de rendimento social de inserção; - 

De Tatiana Maria Amaro Rocha Afonso, moradora no Lugar de Trás-o-Rio n.º 217, a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos bancários;-------------------------------------------------------- 

De Célia Gonçalves da Silva, moradora no Lugar de Vila Verde n.º 329, a solicitar um atestado 

de residência, para efeitos bancários;----------------------------------------------------------------------- 

3.º DELIBERAÇÕES 

 Foi deliberado por unanimidade:---------------------------------------------------------------------------- 

- adquirir uma máquina roçadora, uma mangueira e um cavalete; ------------------------------------- 

 - participar na Feira Medieval de Caminha, que se realizará no último fim-de-semana de julho, 

tendo sido adquiridos seis presuntos frescos para serem curados. Pretende-se com esta 

participação divulgar a iniciativa do dia da Freguesia de Riba de Âncora; --------------------------- 

 - realizar a lavagem das paredes exteriores do edifício da Junta de Freguesia, o telhado e a zona 

envolvente; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- repor a janela, em falta, no edifício; ---------------------------------------------------------------------- 
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- colocar uma porta com vidro no placard destinado à afixação de informações.--------------------- 

- atribuir um subsídio, aos Mordomos da Páscoa, no valor de cento e vinte e quatro euros 

correspondente à licença de ruído por eles requerida; -------------------------------------------  

- atribuir um subsídio, à Fábrica da Igreja, no valor de cento e dezanove euros correspondente à 

licença de ruído por eles requerida.--------------------------------------------------------------------  

 Após solicitação pela Comissão fabriqueira de Santa Maria de Riba de Âncora, foi deliberado, 

por unanimidade, lavar e pintar os muros da residência paroquial, da Igreja e do Centro 

Paroquial e Social de Santa Maria de Riba de Âncora, lavar o recinto em frente ao Centro 

Paroquial, bem como proceder à lavagem do Cruzeiro Paroquial, do Cruzeiro do Espírito Santo 

e dos Cruzeiros da Senhora de Guadalupe. ---------------------------------------------------------------- 

4.º PAGAMENTOS 

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

À firma Talho Pires, a verba de duzentos e dez euros, referente à aquisição de presuntos frescos; 

A Maria Engrácia Alves Ferreira Neiva, a verba de trinta e sete euros e cinquenta cêntimos, 

referente à aquisição de produtos tradicionais para a mesa da Páscoa na Junta de Freguesia; 

A Julieta Graciete Domingues Martins, a verba de oitenta e dois euros e oitenta cêntimos, 

referente à aquisição de produtos tradicionais para a mesa da Páscoa na Junta de Freguesia; 

A António Manuel Branco Martins de Oliveira, a verba de cinquenta euros, referente à 

aquisição de produtos tradicionais para a mesa da Páscoa na Junta de Freguesia; ------------------- 

À firma Megadrive-combustíveis, Lda, a verba de cento e sessenta euros e catorze cêntimos, 

referente à aquisição de combustível durante o mês de abril. ------------------------------------------- 

5.º OUTROS ASSUNTOS 

Foram reparados os buracos da estrada entre a Ponte e Vila Verde e da Estrada da Veiga. ------- 

Foi solicitado à Camara Municipal de Caminha a reparação de infiltração no telhado da Escola 

Comendador Ramos Pereira.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


