
ATA NÚMERO QUATRO DE 2021 

 

Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta minutos 

reuniram em sessão ordinária, devidamente convocada, em Caféde, no edifício Sede da União 

de Freguesias, a Assembleia da União de Freguesias, 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 proposta de “3ª. Revisão Orçamental ao Orçamento de 2021”;----- 

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

 

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

exceção da Senhora Sílvia Brás e da Senhora Cristina Castro. Esteve ainda ausente o Presidente 

da Assembleia, o Senhor Albano Lucas, tendo assumido a presidência desta assembleia o 

Primeiro Secretário, o Senhor João Serrasqueiro. O secretariado desta reunião ficou a cargo do 

Senhor Francisco Damião, como Primeiro Secretário e da Senhora Lucinda Martins, como 

Segunda Secretária. O Executivo da União de Freguesias fez-se representar pelos seus 

elementos, designadamente Presidente, Secretário e Tesoureira. --------------------------------------- 

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

----- Para efeitos de preenchimento do ponto relativo ao período antes da ordem do dia, nada 

há a registar, uma vez que não houve qualquer inscrição para este ponto .-------------------------- 

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

do Executivo acerca dos trabalhos da Autarquia, a saber: ------------------------------------------------- 

Foi feita a limpeza das ruas e dos cemitérios das duas freguesias; foi aplicado o herbicida nos 

cemitérios e em algumas ruas das freguesias; foi feita a manutenção e limpeza dos jardins; foi 

limpo o recreio do Centro de Convívio dos Idosos em Caféde, foi limpo o recreio do Jardim de 

Infância, em Póvoa de Rio de Moinhos; foi feita a manutenção de alguns caminhos rurais das 

duas aldeias; foram deslocados para o depósito da zona industrial de Alcains, diversos monos 

que se encontravam junto aos contentores; limpou-se a Ermida de São Tiago, foi arranjado o 

ponto de água na zona de lazer do Chão do Outeiro, pois tinha sido derrubado; realizou-se um 

concerto no dia de São Tiago (25 de julho) na ermida de São Tiago, em Caféde, com Ana Paula 

Gonçalves, Custódio Castelo e Miguel Carvalhinho, com o objetivo de assinalar e de mostrar a 

requalificação realizadas nesse espaço, uma vez que não foi permitido realizar qualquer 

inauguração, por imposição da Comissão Nacional de Eleições; realizou-se um concerto no dia 



22 (vinte e dois) de agosto, no Largo da Devesa, em Póvoa de Rio de Moinhos, com Rui Alves 

Trio – Volta a Portugal em Concertina, no âmbito dos concertos promovidos pela Câmara 

Municipal: “Por Terras de Xisto e Granito”. Dado que não é permitido realizar inaugurações, 

como referido anteriormente, quem assistiu ao concerto, pôde visitar o Salão Multiusos e o 

Albergue de São Lourenço, que também foram requalificados; as obras de limpeza e 

embelezamento do canto entre a Rua do Vale e a Travessa da Igreja estão concluídas, falta 

apenas e deslocação do poste de iluminação por parte da EDP e finalizar o calcetamento da rua; 

a requalificação das escadas do Picoto concluiu-se, faltando apenas a colocação de um painel 

de azulejos no Poço de Santa Águeda cuja ilustração irá representar precisamente a Nossa 

Senhora de Santa Águeda; Está previsto iniciar-se na segunda quinzena de outubro, mais um 

ano letivo do Polo da USALBI na União de Freguesias; na corrente semana vai iniciar-se um 

projeto piloto a nível europeu sobre competências digitais seniores. A USALBI considerou 

importante incluir os alunos do Pólo das nossas freguesias, uma vez que estes alunos 

mantiveram as aulas de Informática via Zoom, no último ano letivo. O dito projeto decorrerá 

com aulas presenciais, duas vezes por semana.--------------------------------------------------------------- 

-----Para efeitos de preenchimento do ponto dois ponto dois -Discussão e votação da proposta 

de “3ª. Revisão Orçamental ao Orçamento de 2021”, o Presidente do órgão executivo informou 

que derivado à compra de uma retroescavadora (equipamento/veículo) é necessário criar uma 

rúbrica, (Rúbrica número 07.01.15.01 – maquinaria e equipamento) no orçamento, onde 

constará a aquisição da máquina supracitada. Após esta explicação, este ponto da ordem de 

trabalhos foi discutido e posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade.------------------ 

-----No que se refere ao último ponto da ordem de trabalhos– Outros assuntos de interesse da 

União de Freguesias, o Presidente do órgão executivo informou que foram entregues em papel 

três propostas para a compra de um equipamento/veículo Dumper, que já está com alguns 

problemas motores e estruturais e que deixará de ser necessário, fruto da aquisição da 

retroescavadora. Para esta transação, que já tinha sido aprovada na Assembleia anterior, as 

propostas apresentadas foram as seguintes: SCOPBEL – com o valor de aquisição de € 2000,00 

(dois mil euros), NORBERTO&DUARTE – com o valor de aquisição de € 2.100,00 (dois mil e cem 

euros) e ANDRÉ CASTELEIRO Lda – com o valor de aquisição de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

euros, tendo esta última proposta sido aprovada pelo executivo, por ser a que apresentou 

maior valor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por fim, o Presidente do órgão executivo agradeceu a todos os elementos da Assembleia o 

trabalho desenvolvido, a saudável discussão de ideias e partilhas em prol das nossas freguesias. 

A Senhora Lucinda Martins também salutou os membros do órgão executivo e os membros da 

Assembleia pelo trabalho desenvolvido ao longo deste mandato. --------------------------------------- 

-----O Senhor João Serrasqueiro reiterou as palavras da Senhora Lucinda Martins, tendo 

desejado que os interesses das nossas freguesias continuem a ser defendidos, como foram até 

então.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---- 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: 

 

_____________________________________________________________________________ 

(João Duarte Marques Serrasqueiro) 

 

 

 

Primeiro Secretário 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Francisco José Damião) 

 

 

 

Segunda Secretária 

 

____________________________________________________________________________ 

(Lucinda Encarnação Mateus Martins) 


