
 

ATA NÚMERO DOIS DE 2020 

 

--- Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, pelas vinte horas, reuniu em 

sessão ordinária, devidamente convocada, em Caféde, 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. – Aprovação da descentralização de competências – Freguesias – Decreto-Lei n.º 57/2019, de 

30 de abril; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3. Proposta de alteração dos números de polícia; -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

da Sra. Ana Sofia Santos Ramos Pereira que renunciou ao cargo. O Executivo da União de 

Freguesias que se fez representar pelos seus elementos, designadamente Presidente, Secretário 

e Tesoureira. 

 ----- O Presidente da Assembleia deu início à reunião. Em virtude da renúncia ao cargo por parte 

da eleita pelo Partido Socialista, de seu nome Ana Sofia Santos Ramos Pereira, e estando a 

Assembleia incompleta, o Presidente da Assembleia chamou a tomar posse e a fazer parte da 

mesma o candidato imediatamente a seguir, último eleito da lista deste partido, Sr. Francisco José 

Damião, portador do cartão de cidadão n.º 6916916 emitido em 13/02/2019, válido até 

13/02/2029. O Sr. Francisco José Damião prestou o seguinte juramento na presença dos demais 

elementos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Eu, abaixo assinado, declaro solenemente e por minha honra que cumprirei com lealdade as 

funções que me serão confiadas.” ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Dada a renúncia apresentada, o Presidente nomeou o Sr. João Duarte Marques Serrasqueiro 

para primeiro secretário tendo proposto à votação para o cargo de segundo secretário. Por 



 

unanimidade com sete votos a seu favor, foi nomeada para este cargo a Sra. Lucinda Encarnação 

Mateus Martins. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- A Sra. Cristina Castro tomou a palavra para alertar sobre a situação das árvores na ribeira junto 

à ponte Pedrinha as quais necessitam de limpeza urgente, bem como o próprio leito da ribeira que 

há já muitos anos não é limpo. Relativamente ao acesso, desconhecendo se é uma estrada 

municipal ou caminho de acesso, o mesmo encontra-se também em estado de degradação 

necessitando de intervenção. Colocou ainda a questão ao Executivo se o mesmo recebeu algum 

contacto, de pais ou encarregados de educação, para a adequação dos horários dos transportes 

escolares às alterações de horários letivos, decorrentes da atual situação de pandemia em que 

vivemos. Interveio de seguida a Sra. Lucinda dando os parabéns ao Executivo pelas obras 

realizadas no edifício sede da União de Freguesias sito em Caféde, pois as mesmas em muito 

facilitarão o acesso das pessoas mais idosas e com mobilidade reduzida aos serviços 

disponibilizados aos cidadãos. -- 

----- O Presidente do Executivo tomou a palavra para poder responder aos intervenientes. Em 

relação ao problema das árvores e limpeza da envolvente à zona da ponte Pedrinha, os trabalhos 

terão sido iniciados, mas foram interrompidos por motivos que desconhece. Em relação a 

intervenções no leito da ribeira a União de Freguesias não pode intervir sem apresentação de 

projeto e autorização prévia das entidades competentes, por tratar-se de um recurso hídrico. 

Acrescentou ainda que durante a época dos incêndios as equipas que normalmente intervêm nas 

limpezas e manutenção estão afetas à prevenção e combate dos mesmos. ------------------------------ 

------- 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 foi efetuada a 

limpeza das ruas e manutenção dos caminhos rurais e dos jardins nas duas aldeias; foi colocado 

banco em granito na entrada da Extensão de Saúde; foram pintados os bancos junto à paragem 

do autocarro, igreja e cemitério em Caféde; procedeu-se à pintura das portas e corrimãos junto à 

fonte no Largo da Devesa em Póvoa de Rio de Moinhos; foi efetuada a limpeza dos recreios das 



 

escolas e fornecimento de lenha para as caldeiras, para iniciar o novo ano letivo;  foram pintadas 

as paredes e teto das instalações sanitárias do infantário e instaladas saboneteiras nas instalações 

sanitárias da escola primária; procedeu-se à limpeza do passadiço da ponte romana em Caféde; 

nas escolas, além dos produtos de limpeza e desgaste, foram solicitados produtos de prevenção 

ao COVID_19, nomeadamente: gel desinfetante, sabonete antibacteriano, caixotes de lixo com 

pedal, produtos de limpeza para o chão e para outras superfícies, tendo os mesmo sido adquirido 

por um valor de aproximadamente quatrocentos euros; foi dinamizado o Festival dos Moinhos em 

edição online. Os conteúdos apresentados foram integralmente preparados e realizados pelo 

Executivo, a saber: - “A arte de amassar e fazer o pão”, documentário caseiro filmado no Forno do 

Moinho da Ribeirinha, tendo como protagonista Margarida Freire Gil que demonstrou a sua arte 

em amassar e cozer o pão; - a atuação musical do Grupo de Adufes e Cantares da Póvoa de Rio de 

Moinhos, filmado na ermida da Nossa Senhora da Encarnação em Póvoa de Rio de Moinhos; - 

documentário “Conhecer a tradição, viajar pela levada, viver o moinho” que foi realizado aquando 

do primeiro festival dos moinhos e representa um importante testemunho do património material 

e imaterial relacionado com os moinhos da Póvoa e Caféde; foi dinamizada a Oficina de Férias 

(ATL), um acordo com o programa  Contratos Locais de Desenvolvimento Social, CLDS 4G, na 

segunda semana de agosto, tendo participado onze crianças; decorreu um rastreio auditivo em 

agosto em que foi solicitado um espaço e um ponto de luz, pedido ao qual acedemos; a Farmácia 

Grave solicitou a nossa colaboração no sentido de publicitar os seus serviços e para isso deslocou 

técnicos às nossas aldeias onde efetuaram rastreio à diabetes e à tensão arterial; Desde há 

sensivelmente um mês, a administrativa da União de Freguesias desloca-se a Caféde, 

semanalmente na segunda-feira à tarde, para receber pedidos de receita para entregar ao médico 

na Póvoa de Rio de Moinhos, numa fase em que continuam a não haver consultas médicas em 

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

----- Passou-se em seguida ao ponto dois, ponto dois da ordem de trabalhos para aprovação da 

descentralização de competências – Freguesias – Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril. O 

Presidente do Executivo informou que esta descentralização tem vindo a ser reprovada em 

anteriores assembleias, mas não poderemos adiar esta votação e a sua aprovação, pois até 2021 

o mesmo terá de entrar em vigor. Acrescentou ainda que em Assembleia da Câmara Municipal de 

Castelo Branco foi aprovada a manutenção de algumas das competências, de acordo com a Lei, na 

Câmara e que, na prática, as competências delegadas na União de Freguesias serão aquelas que 



 

já vão sendo feitas e que foi proposto o aumento em vinte e cinco por cento do valor a ser atribuído 

pelo Fundo de Financiamento das Freguesias. A ser aprovada esta proposta, a União de Freguesias 

passaria a receber vinte e nove mil, duzentos e cinquenta euros para a execução dos trabalhos e 

pagamento dos serviços relativos às competências delegadas. Após apresentado o documento, o 

mesmo foi submetido a votação e aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- 

----- Passou-se de seguida ao seguinte ponto da ordem dos trabalhos, proposta de alteração dos 

números de polícia. O Presidente informou que qualquer alteração aos números terá de ser 

aprovada em Assembleia de Freguesia. Dada a situação algo complexa de numerações em alguns 

locais, nomeadamente no Chão do Outeiro, em Póvoa de Rio de Moinhos, o assunto foi exposto à 

Câmara Municipal de Castelo Branco que propôs o envio de pedido de proposta de nova 

numeração a esta entidade. Deste modo, ser-nos-á apresentada proposta que posteriormente 

será votada nesta Assembleia. O pedido será redigido nos próximos dias enviado com a brevidade 

possível. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- No último ponto da ordem de trabalhos o Presidente informou: terá inicio o novo ano letivo da 

USALBI no nosso polo, já se encontram inscritos vinte e um alunos nas disciplinas de informática, 

inglês, adufes e artes partilhadas; a segunda edição da monografia da Póvoa está pronta e impressa, 

estando prevista a sua apresentação no dia sete de fevereiro de dois mil e vinte e um; as obras do 

edifício sede em Caféde estão concluídas; as obras do edifício do salão da Junta, no Largo da Devesa 

em Póvoa de Rio de Moinhos iniciaram-se em agosto; encontra-se em fase de projeto a 

requalificação do polidesportivo e zona envolvente, em Póvoa de Rio de Moinhos. Foi apresentado 

o projeto à Assembleia, e informou que pretendem que esta zona se venha a designar por “Praça 

dos Moinhos” tendo o projeto sido desenvolvido assente neste tema. Durante a apresentação a 

Lucinda Martins referiu que, dada a abundância de água naquele local durante todo o ano, se 

deveria equacionar o seu aproveitamento, nomeadamente para a rega. ----------------------------------- 

----- Em relação à segunda edição da monografia da Póvoa, o João Serrasqueiro interveio 

considerando positiva a iniciativa dada a qualidade da obra e a sua importância para o acervo 

histórico da União de Freguesias, e deixou o repto ao Executivo para que se pudesse vir a 

documentar em livro a história de Caféde e das suas gentes. ------------------------------------------------- 

----- A Sra. Cristina Castro questionou o Executivo sobre a realização da feira anual da Póvoa este 

ano, tendo o Executivo informado que de momento não estão a dinamizar nenhuma atividade e 



 

que dada a situação de pandemia não se sabe neste momento se a mesma se realizará ou não. A 

Sra. Cristina Castro elogiou os funcionários da empresa que está a efetuar a requalificação dos 

arruamentos na Póvoa de Rio de Moinhos, pois são muito atenciosos com os residentes de forma a 

minimizar o impacto das obras no dia a dia de cada um. --------------------------------------------------------- 

----- A Sra. Lucinda Martins interveio de seguida mostrando o seu desagrado sobre o modo como os 

utentes do posto médico estarão a ser recebidos pelos serviços administrativos, por vezes com falta 

de respeito e educação, e que a Assembleia deveria enviar reclamação para os serviços locais de 

saúde (ULS). O Presidente tomou a palavra e informou que iria em primeiro lugar conversar com o 

Dr. Luís sobre este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por fim, o Presidente da Assembleia apresentou os agradecimentos à Sra. Ana Sofia pelo seu 

contributo enquanto membro desta Assembleia e agradeceu a realização desta reunião no edifício 

de Caféde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Sr. Francisco José Damião tomou posse na presente assembleia, devendo assim assinar a 

presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

_____________________________________________________________________________ 

(Francisco José Damião) 
 

----- 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 José Antunes Lucas) 
 

 

Primeiro Secretário 
 

_____________________________________________________________________________ 

(João Duarte Marques Serrasqueiro) 
 

 

Segunda Secretária 
 

____________________________________________________________________________ 

(Lucinda Encarnação Mateus Martins) 


