
 

ATA NÚMERO UM DE 2020 

 

--- Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta minutos, 

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 votação da Prestação de Contas relativas ao ano de 2019; ----------------------------- 

2.3. – Aprovação 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 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 1.º ciclo no âmbito da educação pré-escolar”;-------------- 

 2.4. – Aprovação do “Contrato Interadministrativo de colaboração entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde,   para apoio à 

Prevenção da Propagação do COVID – 19” ; ------------------------------------------------------------------------- 

2.5. – Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara Municipal de 

Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Projeto para 

Requalificação do Recinto de Festas da Póvoa de Rio de Moinhos (Junto ao Polidesportivo) e 

Reabilitação do Salão de Festas”;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.6. – Apreciação de Proposta de horário de encerramento dos cemitérios; ------------------------------ 

3 – Outros assuntos de interesse da União de Freguesias. -------------------------------------------------- 

----- Na reunião não estiveram presentes o Sr. Albano José Antunes Lucas e a Sr.ª Ana Sofia dos 

Santos Ramos Pereira, tendo sido substituídos pelos Sr. Francisco José Damião e pela Sr.ª Diana 

Isabel Prata Mendonça elementos da Assembleia de Freguesia, bem como o Executivo da União 

de Freguesia, que se fez-se representar pelos seus elementos, designadamente, Presidente, 

Secretário e Tesoureira. A assembleia foi presidida pelo Sr. João Duarte Marques Serrasqueiro e 



 

secretariada pelas Sras. Lucinda Encarnação Mateus Martins e Diana Isabel Prata Mendonça. ----- 

 ----- O Presidente da Assembleia deu início à reunião. No início da reunião foi colocada à votação, 

a ata da última reunião de Assembleia de Freguesia tendo sido aprovada por maioria, com a 

abstenção dos eleitos que não estiveram presentes na última assembleia. Procedeu-se em seguida 

à inscrição dos eleitos que pretendiam intervir no ponto antes da ordem do dia.----------------------- 

----- O Sr. João Serrasqueiro tomou a palavra para elogiar e dar os parabéns ao executivo pela 

distribuição das máscaras e do gel para proteção da população do COVID – 19. Ainda neste ponto 

e no seguimento deste tema e desta intervenção, também a Sr.ª Lucinda Martins elogiou o 

executivo pelas medidas adotadas no apoio à população mais idosa e desprotegida, como a 

disponibilidade demonstrada na aquisição dos bens alimentares assim como de medicamentos.--

----- Em seguida, passou-se ao período da ordem do dia, com a informação do Sr. Presidente acerca 

dos trabalhos da Autarquia. O Sr. Presidente informou a Assembleia que de momento o COVID – 

19 está controlado nas duas Freguesias, mas que não depende apenas do Executivo, mas sim do 

cumprimento das regras estabelecidas pela DGS, por parte da população. -------------------------------

----- Ainda neste ponto informou os presentes que o executivo procedeu à Venda da azeitona das 

oliveiras da avenida do cemitério, da escola primária e do moinho da ribeirinha, pelo valor de 

oitenta euros; Realizou-se o Concerto de Reis no dia 5 de janeiro nas duas igrejas matrizes das 

duas localidades, pela banda filarmónica Retaxense; fez-se a limpeza dos recreios das escolas e 

limpeza de árvores, assim como do telhado do infantário e  das oliveiras da avenida do cemitério; 

procedeu-se  à aplicação de herbicida nas ruas  e nos cemitérios das duas freguesias (esta aplicação 

já se repetiu várias vezes), devido à chuva e ao calor que se tem feito sentir; Foram limpas as ruas 

nas duas aldeias; Realizou-se a manutenção dos caminhos rurais das duas aldeias (contratação de 

uma empresa para corte de ervas durante seis dias, para as duas aldeias); foi feita a fresagem e 

nova pavimentação das três travessias na estrada nacional nº 352; Realizou-se a limpeza e 

manutenção dos jardins e incluindo limpeza de árvores, assim como dos recintos das ermidas das 

duas freguesias ( Srª de valverde, Srª de encarnação e Srª de santa Águeda) e ainda  do passadiço 

da ponte romana em Caféde; Foram preparadas e divulgadas atividades para promoção do 

mercadinho da Criadilha, edição online. Os conteúdos apresentados foram integralmente 

preparados e realizados pelo Executivo, que constaram na apanha da Criadilha, pelo Sr. 

Engenheiro agrónomo Gravito Henriques, a preparação de três pratos pelo chef Valdir Lubave e a 

gravação de uma atuação do “Grupo de cantares e adufes da Póvoa de Rio de Moinhos”. Para 



 

concluir o Sr. Presidente informou ainda, que um funcionário da União de Freguesias, durante o 

3.º período do ano letivo, efetuou o transporte dos alunos do 10.º, 11.º e 12.º anos de São Vicente 

da Beira, Ninho do Açor, Tinalhas e Póvoa de Rio de Moinhos para o Agrupamento de Escolas José 

Sanches e S. Vicente da Beira.----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se em seguida ao  ponto  dois ponto dois da ordem de trabalhos para apreciação e 

votação da Prestação de Contas relativas ao ano de 2019. O Sr Presidente fez a apresentação das 

contas, que após analisadas foram aprovadas por unanimidade. -------------------------------------------- 

----- No ponto seguinte da ordem de trabalhos: Aprovação 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 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 1.º ciclo 

no âmbito da educação pré-escolar”, o qual foi aprovado por unanimidade por esta Assembleia.— 

----- Seguidamente deu-se continuidade à reunião com o ponto - Aprovação do “Contrato 

Interadministrativo de colaboração entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a União de 

Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, para apoio à Prevenção da Propagação do COVID 

– 19”. Neste ponto o Sr. Presidente informou os presentes acerca das verbas recebidas da Câmara 

Municipal de Castelo Branco, no valor de dez mil euros e das medidas tomadas para prevenção da 

população face à pandemia. Relatou que procederam à desinfeção das ruas das freguesias, 

nomeadamente nos locais de maior afluência dos habitantes; Fizeram a oferta de máscaras faciais 

individuais e gel desinfetante, um por habitação; Contactaram pessoalmente todos os habitantes 

que não têm retaguarda familiar nas aldeias, informando da disponibilidade do executivo para 

auxiliar nas compras de mercearia e de farmácia; Fizeram um acordo com uma farmácia para a 

entrega de medicação; Informaram presencialmente as pessoas que chegaram de fora das 

freguesias e aqui permaneceram durante o confinamento, da necessidade de cumprir o período 

de quarentena, Publicaram o número da união de freguesias para possíveis solicitações sobre 

documentos necessários, compras, medicação; Disponibilizaram a todos os estudantes o serviço 

de impressão dos trabalhos escolares; Procederam à colocação de acrílicos no posto médico e nos 

edifícios da Junta na Póvoa e em Caféde; Fizeram uma doação de máscaras faciais individuais e gel 

desinfetante ao Centro Social dos Beneméritos da Póvoa de Rio de Moinhos; Publicaram 

informação atualizada sobre os procedimentos a adotar na fase de confinamento e na fase de 



 

desconfinamento; Procederam à colocação de doseadores com gel desinfetante no infantário da 

Póvoa de Rio de Moinhos e  nos edifícios das Juntas de Freguesia, com atendimento ao público; 

Procederam novamente à limpeza do recinto da ermida da N. Sr.ª de Encarnação, a pedido do Sr. 

Padre Miguel, para a celebração da 1ª missa pós confinamento.--------------------------------------------- 

----- Posto à votação este ponto “Contrato Interadministrativo de colaboração entre a Câmara 

Municipal de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde, para 

apoio à Prevenção da Propagação do COVID – 19” foi aprovado por unanimidade.----------------------- 

----- No ponto seguinte Aprovação da assinatura do “Contrato Interadministrativo entre a Câmara 

Municipal de Castelo Branco e a União de Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde: Projeto 

para Requalificação do Recinto de Festas da Póvoa de Rio de Moinhos (Junto ao Polidesportivo) e 

Reabilitação do Salão de Festas” O Sr. Presidente informou acerca dos trabalhos de requalificação 

que o executivo pretende realizar e que carecem da elaboração de um projeto. Posto à votação 

também este ponto foi aprovado por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

----- No ponto dois ponto seis acerca da elaboração de um horário de encerramento dos cemitérios, 

nas duas freguesias, o Sr. Presidente informou que houve uma situação de vandalismo no cemitério 

de Cafede, pelo que a família lesada solicita que haja um horário de encerramento do cemitério. 

Dado tratar-se de uma situação pontual e que apenas afetou uma família deliberou a assembleia 

manter o mesmo procedimento de abertura dos cemitérios, como tem sido feito até à presente 

data. O Executivo comprometeu-se no entanto a tentar encontrar uma solução técnica. -------------- 

----- No último ponto da ordem de trabalhos a Sra. Cristina Castro questionou o Presidente sobre o 

prazo de conclusão das obras de requalificação da Rua do Outeiro, ao que o Presidente respondeu 

que o prazo de execução da obra é de um ano. Que a empresa deverá fazer o assentamento do 

lancil seguindo-se a colocação do pavimento. Também o Sr. João Serrasqueiro solicitou ao Executivo 

que não esqueçam a ambição da população de Caféde que gostaria de ver o prolongamento da 

Travessa do Chão da Serra. Na sua opinião esta ambição poderá ser neste momento mais fácil, uma 

vez que faleceu a proprietária. Esta é uma obra que não está prevista para este mandato, como 

informou o Presidente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Sr. Presidente informou que a obra no edifício da Junta de Caféde se encontra em fase de 

conclusão. Disse ainda que o Executivo viveu dias complicados, que foram inclusivamente mal 

tratados, pelo que tiveram que solicitar o apoio da GNR, no âmbito das informações do COVID – 19 



 

às pessoas que vieram fazer o confinamento nestas aldeias.  Inicialmente tinham previsto distribuir 

as máscaras e o gel apenas aos idosos, mas decidiram alargar a toda a população. Agradeceu ainda 

o apoio oferecido telefonicamente pelos eleitos da Assembleia, Sr. Albano Lucas e a Sra. Lucinda 

Martins, que se disponibilizaram a ajudar no que fosse necessário. ------------------------------------------ 

 ----- A Assembleia foi ainda informada que as nossas freguesias já dispõem do serviço de fibra. A 

situação ficou finalmente resolvida após três anos de muita pressão, várias cartas e contactos para 

a MEO e ANACOM; que está a ser preparada uma 2ª edição da monografia da Póvoa; À semelhança 

do mercadinho da Criadilha, o Festival dos moinhos também será online e que estes eventos já 

estavam preparados, mas tiveram que ser cancelados; Foi feito um acordo com o Médico da 

Freguesia (na falta de Admistrativos na Extensão de Saúde), a administrativa nas segundas-feiras de 

tarde em Caféde, fará a marcação de pedidos de medicamentos e de pedidos de consulta; Encontra-

se em fase de conclusão a linha elétrica até à Capela da Senhora de Valverde; Em acordo com o 

CLDS 4G (Contratos Locais de Desenvolvimento Social), irão desenvolver a Oficina de Férias (ATL) 

nas datas 10 a 12 de agosto na Póvoa de Rio de Moinhos, e nos dias 13 e 14 de agosto em Caféde. 

A atividade é financiada pelo projeto CLDS 4G e não terá qualquer custo para as famílias. O almoço, 

das crianças e da equipa técnica responsável, ficará a cargo da União de 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. ----- 
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