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ATA NÚMERO DOIS DE 2018 

Pelas vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e oito de junho 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 de antes da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------

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

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

--- 2.2 - Apresentação, discussão e aprovação da Revisão n.º 1 ao Orçamento de Despesas e 

Receitas do ano de 2018; --------------------------------------------------------------------------------------

--- 2.3 - Aprovação do acordo de execução a celebrar entre a União de Freguesias e a Câmara 

Municipal; -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Na reunião estiveram presentes todos os elementos da Assembleia de Freguesia, bem como o 

Executivo da União de Freguesia, designadamente, Presidente, Secretário e Tesoureira. O 

Presidente da Assembleia deu início à reunião e abriu as inscrições para quem se quisesse 

inscrever. A Srª. Lucinda Martins questionou sobre o cemitério, mais precisamente sobre terem 

mexido numas pedras de uma sepultura sita ao fundo do cemitério antes do jazigo lá existente, as 

pedras deverão ter sido mexidas por ocasião de algum funeral e depois não foram colocadas 

devidamente, está lá a ficar um buraco. Perguntou também sobre o local onde irá ser realizado o I 

Festival dos Moinhos. E a ser realizado na zona da Devesa, faz proposta de serem pintados os 

muros junto ao palco e ao ringue de futebol. Em resposta à Srª. Lucinda o Presidente do Executivo 

disse ter sido colocado um aviso, no sentido de os proprietários de pedras abandonadas as retirarem 

do local, caso isso não acontecesse a União de Freguesias retiraria as pedras do cemitério. 

Aconteceu que ninguém se interessou e as pedras continuam por retirar. Mais especificamente, às 

pedras a que a Srª. Lucinda se refere, vai averiguar a situação. Acerca da pintura dos muros junto 

ao palco já não há muito tempo para o fazer e sobre os muros junto o ringue desportivo, por 

momento não vai ser feito nada uma vez que se prevê num futuro próximo, uma requalificação 

daquele espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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: 

manutenção e limpeza dos jardins; limpeza e corte da erva nos jardins das escolas; foi feito o corte 

da erva e aplicação de herbicida nas ruas das duas aldeias; foi aplicado herbicida nos cemitérios 
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das duas freguesias; foi limpo o espaço junto à capela de Santa Águeda e o caminho da procissão; 

foram feitos serviços de manutenção na escola do primeiro ciclo. Segundo informação que foi 

dada à União de Freguesias, os trabalhos de iluminação do Beco de São Lourenço já foram 

adjudicados. No dia um de maio, teve lugar, em Caféde, o Mercadinho das Criadilhas, que dado o 

sucesso que teve esta primeira edição, será para repetir futuramente. A Casa da Cultura continua 

a ser dinamizada, semanalmente, com as aulas do Polo da USALBI – Universidade Sénior e com 

o grupo de “Leituras e Leitores”, que se junta mensalmente. Foi cedido o salão da junta para as 

aulas de zumba. Foi cedida a sala de reuniões da União de Freguesias em Póvoa de Rio de 

Moinhos, para uma formação sobre Nutrição e Dietética, promovida pela União de Sindicatos de 

Castelo Branco. Foi cedido o salão da junta para a festa do Agrupamento de Escolas José Sanches 

de Alcains e foi distribuído um lanche para cada criança. Estão a preparar o I Festival dos Moinhos 

que se vai realizar nos dias treze, quatorze e quinze de julho. -------------------------------------------

Depois de ouvidas as informações sobre o trabalho desenvolvido pela Autarquia, a Srª. Cristina 

Castro questionou o Executivo sobre a festa do Agrupamento, uma vez que também é representante 

dos pais. Questionou o porquê dos meninos estarem sentados no chão e sobre quem ofereceu o 

lanche às crianças, pois a informação que os pais tiveram foi que tinha sido o Agrupamento a pagar 

o lanche. O Presidente da União de Freguesias informou que inicialmente quando foram 

contatados apenas pediram o salão e o lanche para as crianças. E nessa altura lhes foi dada 

autorização para utilizarem o salão e confirmaram que o lanche seria oferecido pela União de 

Freguesias. E foram também informados que o salão não tinha sistema de som, pelo que teriam 

que trazer equipamento de som. E acrescentou que mais tarde, no dia da festa queriam sistema de 

som no salão, quando anteriormente já tinham sido informados que não havia sistema de som. ---

A Srª. Cristina Castro ainda referiu alguns problemas existentes nas instalações do jardim de 

infância, por exemplo, uma fechadura estragada. O Presidente do Executivo explicou que a 

professora deve reportar essas questões ao Agrupamento de Escolas ou à Câmara Municipal, pois 

o pedido desses serviços terá que ser colocado numa plataforma existente para o efeito. Ainda 

sobre o Jardim de Infância, a Educadora D. Teresa queixou-se aos pais, da falta de sombra no local 

onde foram colocados os baloiços e a Srª. Cristina Castro perguntou qual a possibilidade de a 

União de Freguesias colocar no local uma cobertura amovível. O Presidente ficou de ver sobre 

essa possibilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Terminado este ponto deu-se então início ao ponto dois ponto dois. Neste ponto o Presidente do 

Executivo explicou que era necessária uma revisão ao orçamento, para poderem inserir o saldo 

transitado do ano anterior no valor do orçamento. Esse valor foi reforçar algumas rubricas do 
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orçamento. Colocada a votação a Revisão número Um ao Orçamento do ano de dois mil e dezoito, 

a mesma foi aprovada por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. – 

Passou-se seguidamente ao ponto dois ponto três. Neste ponto, o Presidente do Executivo explicou 

que se trata da transferência de verbas da Câmara Municipal no âmbito da legislação em vigor. 

Colocada a votação, a celebração do acordo de execução ao abrigo da Lei Nº 75/2013, de 12 de 

setembro, no valor de 23.400€ (vinte e três mil e quatrocentos euros), entre a União de Freguesias 

de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, a mesma foi aprovada por unanimidade pela Assembleia. 

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

ponto o Sr. João Serrasqueiro perguntou como se encontra a situação da rega dos jardins, porque 

a relva do jardim da Urbanização da Vinha em Caféde secou.------------------------------------------ 

O Presidente do Executivo explicou que o sistema de rega tinha sido ligado nessa semana, na 

Urbanização da Vinha em Caféde. O Presidente do Executivo acrescentou que no jardim da zona 

de lazer na Urbanização do Chão do Outeiro, a água está fechada, uma vez que tem pouca pressão 

e tem tido custos muito elevados. Perguntou ainda, quais eram as funções do Sr. José Cravo. E foi-

lhe explicado que o Sr. José Cravo não tinha qualquer vínculo contratual, apenas fazia a 

manutenção dos jardins e controlava os sistemas da rega. Ficou decidido que o atual Executivo 

iria falar com o Sr. José Cravo, no sentido de averiguar se ele iria continuar ou não a tratar dos 

sistemas de regas dos jardins das duas aldeias. -------------------------------------------------------------

O Sr. Ricardo Martinho chamou a atenção para a erva na Estrada Nacional, junto à capela de 

Santiago, que está a precisar de ser cortada. Foi-lhe explicado que o pedido já tinha sido feito, 

junto da câmara municipal, antes da festa da Nossa Senhora do Valverde, mas que até ao momento 

ainda não tinham ido lá cortá-la. -----------------------------------------------------------------------------

O Presidente da União de Freguesias convidou todos os presentes a participarem no I Festival dos 

Moinhos, a realizar nos dias treze, quatorze e quinze de julho. Informou que tentaram envolver no 

evento todas as Associações existentes nas duas aldeias. A Associação Pró-Desenvolvimento 

Póvoa e Caféde vai participar com uma barraquinha e com a organização do passeio pedestre “Rota 

dos Moinhos e das Azenhas” no sábado; o Clube Desportivo de Póvoa de Rio de Moinhos vai 

organizar um torneio de malha “Atira a mó, derruba o rodízio”; a Associação Desportiva, Cultural 

e Recreativa de Caféde vai organizar a primeira Descida de carrinhos de rolamentos “Moinhos 

Abaixo”; o Centro dos Beneméritos de Póvoa de Rio de Moinhos vai estar presente com uma 

barraquinha e uma tasquinha; a Associação de Caça e Pesca de Caféde não poderá estar presente 

e a Associação de Caça e Pesca de Póvoa de Rio de Moinhos até ao momento não deu qualquer 

resposta ao convite. --------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente do Executivo informou que, no seguimento de um incêndio que se registou em 

Caféde, foi solicitado para sinalar eventuais locais de risco de incêndio e ele então deu indicação 

do lote do Chão do Outeiro ao lado do lote do Sr. Pedro Martins e ficou de dar o contato ao Engº. 

Artur Louenço. O Presidente disse não ter o contato do Sr. Pedro Martins mas imediatamente lhe 

foi dado pela Srª. Ana Sofia Pereira no sentido de ele poder dar seguimento. -------------------------

O Sr. Ricardo Martinho solicitou se possível, que as reuniões não fossem agendadas para as quintas 

feiras e num horário um pouco mais cedo, uma vez que ele trabalha nas quintas feiras à noite -----

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) 

  


