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Acta Número Vinte e Um 
 

 
 

Aos dez dias do mês de Maio de dois mil e onze, 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 ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR 

Foi lida e aprovada, por unanimidade, a acta da reunião anterior.---------------------------- 

2.º AQUISIÇÃO DE MÁQUINA ROÇADORA 

Devido à necessidade de substituir a actual máquina roçadora, foi deliberado, por 

unanimidade, adquirir uma nova máquina, cujo valor foi de quinhentos e oitenta e três 

euros e setenta e seis cêntimos, já com IVA incluído.------------------------------------------ 

O pagamento foi acordado ser efectuado em três prestações mensais, a primeira e a 

segunda de duzentos euros e a terceira de cento e oitenta e três euros e setenta e seis 

cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.º ATRIBUIÇÃO DE NÚMERO DE POLICIA 

Foi decidido atribuir o n.º 275 - E, à moradia de Manuel Alberto Ribeiro Balceiro da 

Cruz, sita no lugar de Aldeia Nova.--------------------------------------------------------------- 

4.º CAMINHO DO ARAÚJO 

Devido à ausência de valeta para escoamento das águas pluviais no caminho do Araújo, 

no Lugar da Ponte, junto à calçada do Regedor, foi deliberado, por unanimidade, 

proceder à construção de setenta metros de valeta e calcetamento, em calçada à 

portuguesa do espaço entre a valeta e o piso existente.----------------------------------------- 

5.º CAMINHO DO SALTO 

Havendo necessidade de restaurar a passagem de água de rega do regadio do Carvalho, 

no caminho do Salto, no lugar de Aldeia Nova, junto ao início do caminho das Hortas, 

foi deliberado, por unanimidade, proceder aos respectivos trabalhos com a colocação de 

um tubo em PVC 160 mm, envolvido de betão.------------------------------------------------- 

6.º CAMINHO DO CÔTO 

Foi deliberado, por unanimidade, pedir orçamento para a realização dos trabalhos de 
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pavimentação, em calçada à portuguesa, de cerca de noventa metros quadrados, no 

caminho do Côto, no lugar de Juía, junto à Picada.--------------------------------------------- 

7.º REQUERIMENTOS 

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

De Isabel Natália dos Santos da Silva Alves, residente no lugar de Aldeia Nova, a 

solicitar um atestado de residência, para efeitos de processo bancário;---------------------- 

De Agostinho Afonso de Castro, residente no lugar de Enxurreira, n.º 98, a solicitar um 

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

De Manuel José Gomes Antunes, residente no lugar de Aldeia Nova, n.º 259, a solicitar 

um atestado de residência/prova de vida, para efeitos de reforma;---------------------------- 

De José Fernando da Cruz Rocha, residente no lugar de Trás-o-Rio, n.º 210 a solicitar 

um atestado de residência, para efeitos de beneficiação de utilização de autoestrada.----- 

8.º PAGAMENTOS 

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

À firma M. D. J. Ribas, Ld.ª, a verba de cento e quatro euros e cinquenta e seis 

cêntimos, referente à aquisição de fio de nylon para limpeza de valetas e bermas.--------- 

À firma Camipão, a verba de noventa e seis euros e doze cêntimos, referente ao 

pagamento de despesas com a visita Pascal.-----------------------------------------------------  

9.º OUTROS ASSUNTOS 

Foi dirigido à Directora das Estradas de Portugal, delegação de Viana do Castelo, ofício 

a solicitar a reparação de uma cratera existente na estrada nacional 305, ao quilómetro 

2,680, no lugar da Ponte.----------------------------------------------------------------------------  

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

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 

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