
 

ATA NÚMERO QUATRO DE 2020 

 

--- Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta 

minutos, reuniu em sessão ordinária, devidamente convocada, em Póvoa de Rio de Moinhos, 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 das opções do plano e do Orçamento para o ano de 2021; ---------------- 

2.3. -  Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças; ----------------------------------------------------- 

2.4. - Apreciação e posterior deliberação da proposta de “Contrato Interadministrativo. Juntas e 

Uniões de Freguesias. Celebração de Contratos Interadministrativos no âmbito dos Transportes 

Escolares, Refeições Escolares e Componente de Apoio à Família no Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 2.5. - Apreciação e posterior deliberação da proposta de “Contrato Interadministrativo. União de 

Freguesias de Póvoa de Rio de Moinhos e Caféde. Requalificação do Ringue de Futebol, Zona 

Envolvente e Jardins.”; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6. - Apreciação e aprovação da proposta de denominação de Praça e Jardim: -------------------------- 

2.6.1. - Zona Envolvente ao Ringue de Futebol; -------------------------------------------------------------------- 

2.6.2. - Jardim do Bairro Chãos dos Santos; -------------------------------------------------------------------------- 

2.7. - Apreciação e aprovação dos números de polícia: ----------------------------------------------------------- 

2.7.1. - Rua de S. Lourenço em Póvoa de Rio de Moinhos, ------------------------------------------------------- 

2.7.2. - Rua do Outeiro em Póvoa de Rio de Moinhos, ------------------------------------------------------------ 

2.7.3. - Estrada da Barragem de Santa Águeda em Póvoa de Rio de Moinhos, -----------------------------  

2.7.4. - Estrada Municipal 551 em Caféde, --------------------------------------------------------------------------- 



 

2.7.5. - Rua Infante D. Henrique, em Caféde; ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

da Sr. Ricardo Martinho. O Executivo da União de Freguesias que se fez representar pelos seus 

elementos, designadamente Presidente, Secretário e Tesoureira. Esteve também presente o Sr. 

Alexandre Martins, residente e eleitor em Póvoa de Rio de Moinhos. ------------------------------------- 

----- 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 mostrar o seu desagrado pela demora na conclusão 

dos trabalhos de melhoramentos dos arruamentos na zona da Urbanização do Chão do Outeiro e 

na forma como estão a ser conduzidos, pois neste momento os dois acessos estão condicionados 

criando constrangimentos aos moradores. Chama ainda a atenção para o pavimento que está a 

ser aplicado nos passeios não ser igual ao anterior o que, na sua opinião, não fica bem.  Se numa 

das assembleias anteriores tinha elogiado o comportamento dos funcionários da empresa, vem 

agora denunciar o facto dos mesmos não terem cuidados de limpeza, nomeadamente no lixo e 

vasilhames que deixam à porta dos moradores. A Sra. Cristina Castro questionou ainda se a curva 

junto aos pais da Andresa iria ser intervencionada, nomeadamente o muro. ---------------------------- 

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

relação ao comportamento dos funcionários, vai falar pessoalmente com o encarregado da obra 

a alertar a situação descrita. No que se refere à duração da obra, informou que, não obstante a 

pressão e acompanhamento que tem sido feito pelo Executivo para a sua conclusão, a mesma está 

a decorrer ainda dentro dos prazos inicialmente definidos em contrato. Têm acontecido 

contratempos, decorrentes da situação atual que vivemos e também por falta de mão de obra, 

nomeadamente de calceteiros. Em relação à diferença no pavimento, o anterior era betão e agora 

estão a aplicar calçada e pavet por questões técnicas e de facilidade de futura manutenção das 

infraestruturas, tendo-se escolhido o que mais se assemelha ao pavimento anterior. Por fim, e em 

resposta à questão da intervenção na referida curva, informou que apenas vai ser calcetada por 

não ter havido acordo entre proprietário e a Câmara Municipal de Castelo Branco para a 



 

intervenção no muro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 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 e 

manutenção das ruas e dos jardins nas duas aldeias; foi efetuada a limpeza dos cemitérios; foi 

efetuada a manutenção de alguns caminhos rurais; foram realizados pequenos trabalhos no 

Infantário e na Escola Primária, nomeadamente a troca de lâmpadas, arranjo de fechaduras e 

fornecimento de lenha para as caldeiras; à semelhança dos anos anteriores foi adjudicada a 

iluminação de Natal. Em relação à dinamização do Natal junto das crianças do Infantário e da Escola 

Primária foram efetuadas as seguintes atividades: oferta de lembranças; foram tiradas algumas 

fotografias e efetuados vídeos que resultaram num vídeo que será exibido na página de Facebook 

da União de Freguesias. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

votação do plano e orçamento para dois mil e vinte e um. O Presidente do Executivo fez a 

apresentação dos documentos em apreciação referindo-se às rúbricas que compõem o orçamento 

e sobre as atividades a realizar.  Não se registando questões procedeu-se à votação. Colocados a 

votação, as Opões do Plano e o Orçamento para dois mil e vinte e um, no valor de €160.834,98 

(cento e sessenta mil, oitocentos e trinta e quatro euros e noventa e oito cêntimos) foram 

aprovados por unanimidade pela Assembleia, procedendo-se à assinatura dos respetivos 

documentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se de seguida ao ponto dois, ponto três, apreciação e votação da Tabela de Taxas e 

Licenças. Neste ponto o Presidente do Executivo explicou a tabela é idêntica à anterior, tendo sido 

retirada a taxa introduzida no ano passado, relacionada com os pedidos para realização de queimas, 

dado que na realidade esta taxa nunca tinha sido aplicada. Colocada a votação a Tabela de Taxas e 

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

----- Terminado o ponto anterior, passou-se ao ponto dois, ponto quatro para apreciação e votação 

do contrato interadmininstrativo a celebrar entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e a União 

de Freguesias no âmbito dos Transportes Escolares, Refeições Escolares e Componente de Apoio à 

Família no Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O Presidente do Executivo informou 

que neste momento dos doze alunos atuais, apenas três estão a beneficiar do apoio às refeições, 

fixando-se o valor do contrato em €5.223,31 (cinco mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e um 



 

cêntimos). Colocado a votação o contrato foi aprovado por unanimidade pela Assembleia e 

assinados os respetivos documentos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

votação do contrato interadmininstrativo a celebrar entre a Câmara Municipal de Castelo Branco e 

a União de Freguesias no âmbito da “Requalificação do Ringue de Futebol, Zona Envolvente e 

Jardins” em Póvoa de Rio de Moinhos. O Presidente do Executivo informou que se consegui 

englobar neste contrato a recuperação de ambos os jardins, Devesa e do Bairro Chãos dos Santos, 

fixando-se o valor total do contrato em €414.171,21 (quatrocentos e catorze mil, cento e setenta e 

um euros, vinte e um cêntimos).  Informou ainda que será necessária a abertura de concurso público 

por parte da União de Freguesias para adjudicação dos trabalhos. Colocado a votação o contrato foi 

aprovado por unanimidade pela Assembleia e assinados os respetivos documentos. -------------------- 

----- Passou-se em seguida ao ponto dois, ponto seis, ponto um para apreciação da proposta de 

denominação da Zona Envolvente ao Ringue de Futebol, previamente aprovadas pelo Executivo 

desta União de Freguesias. Dado que todo o projeto de requalificação daquela zona se baseou na 

tradição da Póvoa de Rio de Moinhos em relação às azenhas e moinhos, propõe o Executivo que 

esta zona se passe a designar por “Praça dos Moinhos”.  A proposta foi aprovada com a abstenção 

do Sr. João Serrasqueiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Passou-se em seguida ao ponto dois, ponto seis, ponto dois para apreciação da proposta de 

denominação do Jardim do Bairro Chão dos Santos para “Jardim Alfredo Martinho”, em homenagem 

ao falecido proprietário do tão conhecido restaurante “Três Rodas” em reconhecimento do seu 

papel na divulgação da Póvoa de Rio de Moinhos. O Sr. Albano Lucas questionou se já tinham sido 

auscultados alguns residentes e se a opinião era positiva, ao que o Presidente do Executivo 

respondeu que sim, ressalvando que não irá ocorrer nenhuma mudança de morada para os 

residentes naquela zona. A Sra. Cristina Castro usou da palavra considerando uma homenagem 

muito bonita a uma pessoa que muito trouxe para a freguesia. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Terminado o ponto anterior, passou-se ao ponto dois, ponto sete onde foram apresentadas as 

propostas de alteração dos números de polícia, efetuadas pela Câmara Municipal de Castelo Branco, 

subdividindo-se este ponto nos seguintes: -------------------------------------------------------------------------- 



 

----- Ponto dois, ponto sete, ponto um, referente à alteração dos números na Rua de S. Lourenço 

em Póvoa de Rio de Moinhos. A proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por 

unanimidade; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois, ponto sete, ponto dois, referente à alteração dos números na Rua do Outeiro em 

Póvoa de Rio de Moinhos. A proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade;  

----- Ponto dois, ponto sete, ponto três, referente à alteração dos números na Estrada da Barragem 

de Santa Águeda em Póvoa de Rio de Moinhos. A proposta foi colocada a votação tendo sido 

aprovada por unanimidade; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois, ponto sete, ponto quatro, referente à alteração dos números na Estrada Municipal 

551 em Caféde. A proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade; ----------- 

----- Ponto dois, ponto sete, ponto cinco, referente à alteração dos números na Rua Infante D. 

Henrique em Caféde. A proposta foi colocada a votação tendo sido aprovada por unanimidade; ---- 

----- No último ponto da ordem de trabalhos o Sr. João Serrasqueiro pediu a palavra para enaltecer 

a divulgação da convocatória desta Assembleia nas redes sociais referindo-se ainda a um 

comentário redigido pela Sra. Maria Gamanho Esteves que chama a atenção para o caminho de 

acesso à Quinta da Serra. O Executivo respondeu que também já tinha visto este comentário e que 

o caminho em causa, rural, é sujeito a intervenções como todos os outros.  De seguida a Sra. Lucinda 

Martins, na qualidade de Presidente do Centro Social dos Beneméritos de Póvoa de Rio de Moinhos, 

agradeceu a todos os membros desta Assembleia e do Executivo as diversas manifestações de apoio 

durante o difícil período de gestão dos casos de COVID-19 que ocorreram naquela instituição. Sendo 

a última reunião de Assembleia na qual estará a exercer a função de Presidente, agradeceu a efetiva 

e permanente colaboração entre a União de Freguesias e a instituição que lidera. O Presidente do 

Executivo informou que dado este ano o Natal ter de ser celebrado de forma diferente, no dia de 

hoje recebemos nas duas aldeias a visita do camião de Natal no âmbito da iniciativa “Natal Branco 

Sobre Rodas” da Câmara Municipal de Castelo Branco. Informou ainda que foi enviada uma carta 

registada ao presidente do Clube da Póvoa de Rio de Moinhos, no dia vinte e dois de janeiro de dois 

mil e vinte, a alertar para o desmazelo que existe nas oliveiras do Jardim da Devesa, propriedade do 

Clube. Até à presente data não foi obtida qualquer resposta. No decorrer das obras de 

requalificação daquele jardim, as Oliveiras terão de ser intervencionadas. Desejou a todos votos de 

Boas Festas. Foi dada a palavra ao Sr. Alexandre Martins, o qual iniciou a sua intervenção 



 

lamentando a não presença de mais pessoas a assistir a esta Assembleia. De seguida mostrou o seu 

descontentamento em relação à forma como as obras a decorrer estão a ser geridas, levantando 

inclusivamente algumas questões técnicas de que se tem apercebido. Em relação à carta enviada 

ao Clube questionou se o envio da mesma tinha sido efetuado com aviso de receção. O Sr. Albano 

Lucas agradeceu a presença do Sr. Alexandre Martins referindo que esta Assembleia está e estará 

sempre aberta à participação da população. Endereçou os parabéns ao Centro Social, na pessoa da 

Sra. Lucinda, e à forma como geriram a situação dos casos de COVID-19 e terminou a sua 

intervenção desejando a todos votos de boas festas. ------------------------------------------------------------- 

----- 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) 

 

 

 

 

 

 


