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ATA NÚMERO QUATRO DE 2018 

Pelas vinte horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro 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. ----------------------------------------------------------------------- 

--- 1.1. – A preencher nos termos do Regimento; --------------------------------------------------------- 

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

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

--- 2.2. – Apreciação e aprovação das Opções do Plano e do Orçamento para o ano de 2019; ----- 

---- 2.3. – Apreciação e aprovação de Tabela de Taxas e Licenças; ------------------------------------ 

---- 2.4. – Decidir sobre a cedência de uma sala à Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e 

Caféde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Srª. Cristina Castro. 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. 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. ------------------------------------------------------------------------------------- 

---Posteriormente o Presidente do Executivo propôs acrescentar um ponto à Ordem de Trabalhos. 

Ponto esse sobre a decisão sobre a cedência de uma sala à Associação Pró-Desenvolvimento 

Póvoa e Caféde. Seguidamente deu-se então início ao ponto um da ordem de trabalhos.------------ 

---Neste ponto, a Srª. Lucinda Martins deu os parabéns ao Executivo pelas atividades que se 

desenvolveram este ano na Feira Anual, e que contribuíram para a dinamização da própria Feira. 

O Sr. Albano Lucas alertou sobre um problema que existe em Caféde, o local onde o autocarro 

apanha as crianças que vão para Alcains, mais precisamente junto à Rua de acesso à 

Urbanização, não tem cobertura, pelo que as crianças estão à chuva enquanto esperam pelo 

autocarro. O Sr. Albano Lucas lembrou ainda que existem pessoas que moram em locais cujo 

acesso se faz através de caminhos rurais e que não têm caixas de correio. E o carteiro não chega 

a todos os locais. Fazendo uso da palavra o Presidente do Executivo sobre o local da paragem, 

comprometeu-se a averiguar junto dos serviços da Câmara Municipal sobre a possibilidade de se 

alterar o local da paragem. Sobre a questão das caixas de correio, o Presidente do Executivo 

esclareceu que as pessoas que residem em terrenos mais rurais, terão que solicitar junto dos 
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serviços de Correios a colocação de caixas, ou seja, apartados, em locais onde o Carteiro passa 

aquando da distribuição do correio.-------------------------------------------------------------------------- 

---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: receberam solicitações da população, nomeadamente tampas de esgoto danificas e 

sobrecarga de Ecopontos, que foram encaminhadas para as entidades competentes e por elas 

resolvidas; receberam solicitações das professores e fizeram pequenos trabalhos de no Infantário 

e Escola Primária, como por exemplo, substituição de lâmpadas, arranjo de fechaduras e 

fornecimento de lenha. Foi realizada a limpeza dos Cemitérios das duas freguesias; foi feita a 

limpeza e manutenção de ruas e jardins das duas freguesias e a manutenção de alguns caminhos 

rurais. Foi limpo o leito da Ribeirinha em Caféde, entre a ponto nova e a ponte romana, de modo 

a facilitar a circulação da água. Foi limpo o muro de pedra adjacente à Igreja Matriz da Póvoa de 

Rio de Moinhos. Foram colocados espelhos de apoio ao trânsito na Póvoa de Rio de Moinhos, no 

cruzamento da Estrada da Barragem com a Estrada Nacional 352 (trezentos e cinquenta e dois), 

no cruzamento da Rua de S. Sebastião com a Rua das Oliveiras e em Caféde, no Caminho da 

Estação de Tratamento de águas residuais e ainda uma reposição de um espelho que tinha sido 

roubado no cruzamento do Caminho das Návedegas com a Estrada Municipal 551 (quinhentos e 

cinquenta e um). Continuam a apoiar as atividades desenvolvidas pelo Pólo da USALBI – 

Universidade Sénior Albicastrense, com as aulas a funcionar na Casa da Cultura e no primeiro 

andar do edifício sede da União de Freguesias. Dinamizaram a Feira Anual de Outubro, com o 

concurso da Jeropiga, atuação do Grupo de Concertinas e Cavaquinho da Arca, com uma aula de 

Zumba para os participantes da Caminhada de Outono que foi organizada pela Associação Pró- 

Desenvolvimento Póvoa e Caféde. Foi adjudicada a iluminação de Natal à semelhança dos anos 

anteriores. Apoiaram a manutenção do madeiro em Caféde colaborando com a Associação 

Desportiva, Cultural e Recreativa de Caféde e com o jovem do ano. Apoiaram a realização do 

madeiro na Póvoa de Rio de Moinhos no que lhes foi solicitado. Participaram na Primeira 

Mostra de Árvores de Natal do Natal Branco, com uma árvore de Natal resultante da colaboração 

dos alunos do Pré-escolar, do Primeiro Ciclo e do Executivo. Estão a promover um Espetáculo 

de Natal para o dia 22 de dezembro no Salão da Junta em Póvoa de Rio de Moinhos, que 

consiste num espetáculo de magia e uma peça de teatro infantil. O Presidente do Executivo 

informou que já entrou ao serviço da União de Freguesias o Micaelo e que não apareceu mais 

ninguém interessado no lugar. Informou ainda que o Manuel Afonso irá terminar o contrato em 

breve e que se vai reformar.----------------------------------------------------------------------------------- 
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---Terminado este ponto deu-se então início ao ponto dois ponto dois. Neste ponto o Presidente 

do Executivo fez a apresentação dos Opções do Plano e do Orçamento para o ano de dois mil e 

dezanove. Falou sobre as rúbricas que compõem orçamento e sobre as atividades a realizar, e não 

se registando questões procedeu-se à votação. Colocados a votação, as Opções do Plano e 

Orçamento para o ano de dois mil e dezanove, no valor total de 109.750€ (cento e nove mil 

setecentos e cinquenta euros) quer na Receita quer na Despesa, foi aprovado por unanimidade 

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

---Terminado o ponto dois ponto dois, passou-se ao ponto dois ponto três. Apreciação da Tabela 

de Taxas e Licenças. Neste ponto o Presidente do Executivo explicou que tinha sido incluída 

uma nova taxa, a taxa de caução. Uma taxa que será cobrada para o caso de utilização de 

equipamentos, arcas congeladoras, etc, e que será devolvida no final, caso se verifique que os 

equipamentos estão em ordem aquando da entrega. Colocada a votação a Tabela de Taxas e 

Licenças foi aprovada por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos.- 

Seguidamente, no ponto dois ponto quatro, o Presidente do Executivo informou que a União de 

Freguesias tinha decidido ceder a sala de espero do antigo Posto Médico, à Associação Pró- 

Desenvolvimento Póvoa e Caféde, que tem até ao momento utilizava a sala do primeiro andar do 

edifício sede a Junta, como sede e sempre que necessitava de reunir. Colocada a votação a 

cedência de uma sala (sala de espera do antigo Posto Médico) à Associação Pró- 

Desenvolvimento Póvoa e Caféde a mesma foi aprovada por unanimidade pela Assembleia de 

Freguesia. Após a votação pela Assembleia, a Srª. Ana Sofia Pereira, agradeceu ao Executivo e à 

Assembleia a cedência das instalações em nome da Direção da Associação Pró-Desenvolvimento 

Póvoa e Caféde, recentemente eleita em Assembleia Geral de sócios em vinte e quatro de 

novembro do corrente ano. A sala terá como destino a instalação da sede da Associação.---------- 

---Passou-se seguidamente ao ponto três, neste ponto o Presidente do Executivo desejou as Boas 

Festas a todos os presentes e convidou à participação nos concertos de Natal que serão 

organizados pela Associação Pró-Desenvolvimento Póvoa e Caféde, no espetáculo de magia e 

teatro que será organizado pela União de Freguesias e informou que este ano vai haver Baile de 

Natal, organizado pela Malta do ano que também organiza o Madeiro de Natal.--------------------- 

---O Presidente da Assembleia de Freguesia também desejou as Boas Festas a todos os 

presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---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. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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