
 
 

12 
Ata Assembleia de Freguesia 

 
 

ATA NÚMERO TRÊS DE 2018 

Pelas vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e oito de setembro 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 – Discussão e Votação da contratação de um assistente operacional; --------------------------

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

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

à exceção do Sr. João Serrasqueiro, que não podendo estar presente na reunião, e no âmbito da 

legislação em vigor, ou seja, ao abrigo do artigo 78º. e 79º da Lei nº. 169/99, de 18/09, enviou 

mail propondo a sua substituição na referida reunião. Tendo sido substituído pelo Sr. Francisco 

José Damião, eleito pelo Partido Socialista em outubro de dois mil e dezassete, tendo 

apresentado uma declaração para substituir o Sr. João Serrasqueiro. O mail e a declaração foram 

apresentados ao Presidente da mesa de Assembleia de Freguesia e ficarão anexos à presente ata. 

O Executivo da União de Freguesia, fez-se representar pelos seus elementos, 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 propôs que junto às máquinas 

para fazer exercício, fixadas quer em Caféde quer na Póvoa de Rio de Moinhos, fosse colocada 

informação sobre como cada máquina deve ser utilizada, bastaria uma pequena placa em acrílico. 

Sugere a realização de uma ou duas reuniões da Assembleia de Freguesia na freguesia de 

Caféde, por exemplo a de junho ou de setembro, que não é necessária a consulta de documentos 

contabilísticos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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 trabalhos de manutenção 

diária nas duas aldeias, tais como: limpeza de ruas e jardins nas duas aldeias; aplicação de 

herbicida nas ruas e cemitérios das duas freguesias; corte de erva nos caminhos rurais; limpeza 

do Largo da Devesa na Póvoa, incluindo limpeza dos muros e do tanque da fonte; lavagem com 

jato de água dos muros adjacentes à estrada no Largo da Devesa e pintura dos muros; preparação 

do Largo da Devesa para o Festival dos Moinhos, incluindo a limpeza de antigos balneários e 

pintura das portas, porque irão servir de apoio ao Festival; identificação das pedras e sobras de 
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sepulturas existentes no cemitério da Póvoa, uma grande quantidade dessas pedras foram 

removidas pelos colaboradores da União de Freguesias, algumas aguardam que sejam colocadas 

nas campas respetivas e outras serão removidas pelos adjudicatários dos trabalhos; construção de 

uma pequena delimitação junto à torneira de serviço, no cemitério da Póvoa. Para além destes 

fizeram ainda trabalhos de: limpeza das levadas e dos açudes na Ribeira do Ocreza; desmatação 

dos sobreiros nas Malhadas com permuta dos eucaliptos; remoção e corte de ramos de sobreiro 

no Jardim de Infância; substituição de fechadura na porta principal do infantário e manutenção 

da outra porta; deteção de fuga no sistema de rega e arranjo dos baloiços na zona de lazer do 

Chão do Outeiro; realização do I Festival dos Moinhos, com balanço positivo; conceção e 

projeção, durante o I Festival dos Moinhos, do documentário sobre os moinhos das freguesias: 

“Conhecer a Tradição – Viajar pela Levada – Viver o Moinhos”, este trabalho foi o resultado de 

um projeto pensado pelo executivo e realizado com a ajuda do Gonçalo Conceição, no que 

respeita à parte audiovisual. Dinamização da Casa da Cultura através de encontros do grupo de 

adufeiras e cantares da aldeia (que a partir do próximo ano letivo vai integrar as aulas do pólo da 

USALBI na freguesia da Póvoa); de encontros do grupo de leituras; das aulas do pólo da 

USALBI; projeção do documentário sobre os Moinhos, de um vídeo foto montagem sobre a Rota 

dos Moinhos e das Azenhas e vídeo da animação efetuada ao longo da caminhada, pelo grupo de 

Teatro Vaatão. Estes últimos vídeos foram igualmente projetados na freguesia de Caféde, na 

sede da ADCR de Caféde; projeção do documentário “Onde as oliveiras crescem os homens não 

morrem” e realização de uma palestra sobre o cultivo de pistácios. A União de Freguesias 

apoiou, em termos logísticos, a Festa de S. Tiago e o Acampamento Jovem da Família Prata; 

apoiou o torneio de malha da ADCR de Caféde com a aquisição de troféus e adquiriu uma 

motorroçadora.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Executivo explicou que um dos colaboradores da União de Freguesia se tinha despedido e que 

não era possível apenas com dois funcionários a junta continuar a fazer o trabalho nas duas 

aldeias. O funcionário que saiu foi o Alexandre. Explicou ainda que existe uma pessoa 

interessada em ir trabalhar para a União de Freguesias. A proposta apresentada pelo Presidente 

da Executivo foi de se fazer um contrato com a pessoa interessada, com duração até final do 

presente mandato, de modo a evitar mais custos com a abertura de um concurso público. 

Colocada a questão foram ouvidas as várias opiniões que não eram unanimes, e finalmente foi 

apresentada uma solução para o problema que foi colocado a votação. A proposta apresentada foi 

que seria feita uma divulgação da intenção de contratação de um funcionário, com a descrição 
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dos critérios de seleção e com um prazo de dez dias para os interessados poderem apresentar a 

sua candidatura. Colocada a votação esta última proposta, a mesma foi aprovada com seis votos 

a favor e uma abstenção.---------------------------------------------------------------------------------------

Passou-se seguidamente ao ponto três, neste ponto o Presidente do Executivo referiu que sobre o 

funcionamento da Assembleia de Freguesia, os elementos que fazem parte da mesma, pudessem 

que transmitir e falar à população sobre o trabalho que é feito pelo o Executivo, porque por vezes 

informação não chega a todas as pessoas. Por exemplo a Srª. Professora do Jardim de Infância 

está constantemente a solicitar serviços à União de Freguesias em vez de o fazer junto da 

Câmara Municipal, que é a entidade responsável pelo Jardim de Infância. Outro assunto referido 

neste ponto, está relacionado com a colocação de uma caixa multibanco (ATM) na freguesia, e 

sobre este assunto o Presidente do Executivo explicou que a caixa multibanco ainda não está 

instalada na freguesia, porque para isso seria necessário o pagamento de uma renda mensal de 

cerca de 350 € (trezentos e cinquenta) Euros e as restantes despesas inerentes (instalação, linha 

telefónica, eletricidade e outras).------------------------------------------------------------------------

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: 

____________________________________________________________________________ 

(Francisco Damião 


