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ATA NÚMERO UM DE 2018 

Pelas vinte e uma horas e trinta minutos do dia dezanove de abril de dois mil e dezoito, reuniu 

em sessão ordinária, devidamente convocada, no edifício sede da União de Freguesias de Póvoa 

de Rio de Moinhos e Caféde, a Assembleia de Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ---- 

1- Período antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------- 

2 - Período da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.1. - Informação do Presidente acerca dos trabalhos da autarquia; --------------------------------- 

--- 2.2 – Discussão e Aprovação da Conta da Gerência referente ao ano de dois mil e dezassete; -- 

--- 2.3 – Aprovação do inventário; --------------------------------------------------------------------------- 

--- 2.4 – Aprovação do mapa de pessoal; ------------------------------------------------------------------- 

--- 2.5 – Discussão e Aprovação do Regulamento dos Cemitérios; ------------------------------------- 

--- 2.6 – Aprovação da assinatura do Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 

da Câmara Municipal de Castelo Branco na União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Outros assuntos de interesse para a autarquia. --------------------------------------------------------- 

Na reunião estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia à exceção do Sr. 

Ricardo Martinho. E o Executivo da União de Freguesia também esteve presente, designadamente, 

Presidente, Secretário e Tesoureira. -------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Assembleia deu início à reunião. Nesse momento o Presidente do Executivo 

propôs a inclusão de mais um ponto à Ordem de Trabalhos. O ponto 2.7. – Discussão e aprovação 

do Regimento da Assembleia. A proposta foi aceite pelos presentes. ---------------------------------- 

No início da reunião foi colocada a votação a ata da última reunião de Assembleia de Freguesia 

tendo sido aprovada por unanimidade e assinada pelo Presidente e pelos Secretários da Assembleia 

de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deu-se então início ao ponto um da ordem de trabalho.---------------------------------------------------

A Srª. Cristina Castro questionou o Executivo sobre quem é o proprietário dos terrenos onde está 

o Campo de Futsal. Questionou ainda sobre a limpeza dos terrenos da Urbanização do Chão do 

Outeiro o que está a ser feito. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Fazendo uso da palavra o Presidente da União das Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e 

Caféde, referiu que os terrenos são propriedade da União de Freguesias. E a Srª. Lucinda Martins 

solicitou a palavra e explicou que está registado em ata, que os terrenos onde está construído o 

Campo de Futsal e os balneários foi doado pelo Sr. Francisco José, e foram registados pelo Sr. 

João Tomé Frederico, na altura, em nome da Junta de Freguesia de Póvoa de Rio de Moinhos. 

Relativamente à limpeza dos terrenos na Urbanização do Chão do Outeiro, mais especificamente, 

no terreno ao lado do terreno do Sr. Pedro Martins. O Sr. Pedro Martins alertou para o problema 

nas redes sociais, mas fomos informados que não formalizou a apresentação de qualquer queixa. 

Entretanto a União de Freguesias está a tratar do assunto, apesar de não estar a ser fácil uma vez 

que não se consegue contatar o proprietário. --------------------------------------------------------------- 

Terminado o ponto um deu-se início ao ponto dois, ponto um. Neste ponto o Presidente da União 

de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde informou sobre os trabalhos realizados: 

limpeza dos cemitérios das duas freguesias, manutenção e limpeza dos jardins, poda das árvores 

nos jardins das duas aldeias e nas escolas, foram limpas as ruas das duas freguesias, foram iniciadas 

obras no edifício da União de Freguesias em Caféde para passar a sala do atendimento para o rés 

do chão. Foram feitas obras no Posto de Saúde de Caféde, eliminando um dos degraus lá existente 

de modo a facilitar a mobilidade dos utentes e pintaram-se as casas de banho e a sala de espera. 

Foi feita a manutenção de alguns caminhos rurais. Foi aplicado herbicida nos cemitérios e em 

algumas ruas das duas aldeias. Foi colocado um espelho de apoio ao trânsito, em Caféde, no 

cruzamento da estrada que liga as duas aldeias. Foi limpa a ermida da Nossa Senhora da 

Encarnação e por estes dias estamos a fazer a limpeza da ermida da Nossa Senhora de Valverde e 

o caminho de acesso à ermida. Foram feitas diligências no sentido de se colocar iluminação pública 

no Beco de São Lourenço. A União de Freguesias colaborou com “Os Amigos de Póvoa de Rio 

de Moinhos” na celebração do dia de Santa Águeda, que teve lugar em fevereiro. Promoveram a 

abertura do Polo da USALBI (Universidade Sénior Albicastrense), cujas aulas funcionam na Casa 

da Cultura e abrangem cerca de três dezenas de alunos. Promoveram cursos de formação 

financiada para desempregados inscritos no IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), 

em quatro áreas distintas: Podas e Desbastes, Normas de Proteção e melhoria do ambiente no 

trabalho florestal, Arranjos florais e adornos para datas festivas e Tapeçaria artesanal 

contemporânea. Apoiam o grupo de “Leituras e Leitores”, que se reúnem mensalmente na Casa da 

Cultura em Póvoa de Rio de Moinhos. Foi vendido o dumper antigo da Junta de Caféde, decisão 

esta que já tinha sido aprovada em Assembleia no mandato anterior, pelo valor de quatrocentos e 

cinquenta euros (a melhor das três propostas recebidas). ------------------------------------------------- 
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Relativamente ao ponto dois ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente do Executivo fez uma 

breve apresentação da Prestação de Conta de Gerência referente ao ano de dois mil e dezassete. 

Não existindo questões sobre os documentos apresentados, foi proposta a sua votação. Colocada 

a votação, a Conta da Gerência referente ao ano de dois mil e dezassete, foi aprovada por 

unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. --------------------------------- 

Seguidamente, passou-se ao ponto dois ponto três da ordem de trabalhos. Neste ponto, o Presidente 

do Executivo apresentou o Inventário dos bens da União de Freguesias de Póvoa de Rio de 

Moinhos e Caféde. Colocado a votação, o Inventário foi aprovado por unanimidade pela 

Assembleia e assinadas todas as páginas que compõem o documento. --------------------------------- 

Terminado este ponto deu-se início ao ponto dois ponto quatro. Colocado a votação, o mapa de 

pessoal foi aprovado por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. --- 

Sobre o ponto dois ponto cinco - Discussão e Aprovação do Regulamento dos Cemitérios. Neste 

ponto, a Srª. Cristina Castro sugeriu a retirada do bidon que se encontra no Cemitério junto a 

torneira da água, onde estão os garrafões vazios e pensar-se numa outra solução de os garrafões lá 

estarem mas que não dê aquele aspeto de abandono. Colocado a votação, o Regulamento dos 

Cemitérios foi aprovado por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos.- 

Terminado este ponto deu-se início ao ponto dois ponto seis. - Aprovação da assinatura do 

Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências da Câmara Municipal de Castelo 

Branco na União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde. Serve o contrato 

Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal de Castelo Branco na 

União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde para assegurar os transportes escolares, 

a componente de apoio à família e o fornecimento de refeições às crianças do pré-escolar e aos 

alunos do 1º ciclo no âmbito da Educação do pré-escolar, contempla o valor de 10.606,64 € (dez 

mil seiscentos e seis euros e sessenta e quatro cêntimos). Colocado a votação, a Delegação de 

Competências foi aprovada por unanimidade pela Assembleia de Freguesia. ------------------------- 

Relativamente ao ponto dois ponto sete, e não existindo questões sobre os documentos 

apresentados, foi proposta a sua votação. Colocado a votação, o Regimento da Assembleia foi 

aprovado por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. ---------------- 

Sobre o último ponto da ordem de trabalhos - Outros assuntos de interesse para a autarquia. O 

Presidente da Assembleia deu a palavra ao Presidente do Executivo. O Presidente da União de 

Freguesias informou que no próximo dia 28 de abril, terá lugar na Casa da Cultura, a apresentação 



4/4 
Ata Assembleia de Freguesia 

 
 

da Biografia de “António Ramalho Eanes”, escrito por Nelson Mingacho e editado pela Editora 

Alma Azul, e convida todos a estarem presentes. Informou que no dia 1 de maio, vai realizar-se 

em Caféde, o “Mercadinho das Criadilhas”, uma pequena feira com venda e degustação das 

criadilhas e outros produtos. Será durante a tarde do da 1 de maio e terá animação musical. E 

também convida os presentes a ir lá. Informou ainda que este ano não se irá realizar a Feira 

Medieval, mas vai surgir outra iniciativa. Será no primeiro fim de semana de julho, e que vai 

denominar-se o I Festival dos Moinhos envolvendo as duas freguesias. ------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a presente reunião, da qual se redigiu a presente 

ata, que depois de lida em voz alta, vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelos seus 

Secretários. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente: 

_____________________________________________________________________________ 

(Albano Lucas) 

 

 

Primeira Secretária: 

_____________________________________________________________________________ 

(Ana Sofia Pereira) 

 

 

Segundo Secretário: 

____________________________________________________________________________ 

(João Serrasqueiro) 

  


