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Ex.mo Senhor Presidente 

Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia 

 

 

                      

No cumprimento à Lei, vem esta Junta de Freguesia apresentar a V. Ex.cias o seu 

relatório e contas referentes ao exercício do ano 2021.   
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 RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2021

 

PLANEAMENTO E URBANISMO 

- Plano Geral de Urbanização e de Pormenor – Depois de iniciada a revisão ao PDM, 

que se encontra, aliás, ainda em curso, faz todo o sentido que se trabalhe no sentido 

de termos um crescimento ordenado da nossa Vila. Nesse sentido, pugnámos pela 

elaboração de um Plano Geral de Urbanização, junto da Câmara Municipal de 

Penafiel. 

- Continuamos a tomar todas as diligências no sentido de reverter a decisão tomada 

de interdição de construção numa área muito maior à que estava estipulada, na 

preservação da bacia da barragem Crestuma/Lever. Tal facto, tem limitado e 

castrado o crescimento mais sustentável da nossa Vila. 

- Diligenciamos ações junto da Câmara Municipal no sentido da criação do Centro de 

Acolhimento Empresarial com o intuito de disponibilizar áreas industriais, próximas 

do nó do IC35, que cativem a implementação de novas empresas na nossa freguesia. 

- Depois da abertura de uma nova ligação entre a Rua Forno de Baixo e a ENM312, 

iniciamos a estruturação da via, com a colocação de infra-estruturas básicas (água, 

saneamento e luz pública). 

- Alargamento da Travessa da Agra, de forma a potenciar a construção e 

investimento na zona Este da nossa freguesia. 

- Beneficiação do Parque de Estacionamento da Vista Alegre, dotando-o de nova 

pavimentação e nova iluminação. 

- Acompanhamos, de forma muito atenta, o desenrolar do processo relativo às obras 

do IC35, nomeadamente o nó de ligação previsto em Rio de Moinhos. Acreditamos 
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que esse facto impulsionará muito o crescimento da nossa Vila, particularmente, a 

área Industrial cá existente. 

- Após a ampliação da área envolvente à Igreja Matriz, com a construção da nova 

Avenida 20 de Junho, que liga a Praça 20 de junho à Rua do Souto, e a nova escadaria 

de acesso à Igreja, o nosso Centro Cívico duplicou, fazendo com que a nossa 

Freguesia tenha muito mais espaço para usufruir sem sair do Centro de Rio de 

Moinhos. Foi, igualmente, inaugurado o prolongamento da Av.ª 20 de Junho, o que 

permitiu a deslocação da Feira Quinzenal de Rio de Moinhos e triplicar os lugares de 

estacionamento existentes no centro da Vila. 

 

 

 

VIAS DE COMUNICAÇÃO 

Relativamente a arruamentos e caminhos, procedeu-se às seguintes obras: 

- Desentupimento de inúmeros coletores de águas pluviais nas várias ruas da 

freguesia. 

- Obras de drenagem de águas pluviais em vários pontos da freguesia. 

- Reparação do alcatrão abatido na faixa de rodagem, em vários pontos da EM N312. 

- Pequenas reparações/arranjos em diversos arruamentos. 

- Limpeza e reparação do troço que liga Quintela a Novelhos, tornando-o transitável. 

- Pavimentação da Rua da Fonte Quente. 

- Pavimentação de parte da Rua do Outeiro. 

- Reconstrução de um novo muro de suporte da Rua do Outeiro. 

- Pavimentação da Rua do Fraim. 

- Pavimentação da Rua das Lages. 
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- Pavimentação da Avenida da Agrela. 

- Alargamento da Travessa da Agra. 

- Alargamento e beneficiação da Avenida de Jugueiros. 

- Pavimentação de parte da Rua de Loureda. 

- Pavimentação da Rua Oleiros de Baixo. 

- Pavimentação de parte da Rua de Novelhos. 

- Pavimentação da Travessa de Novelhos. 

- Pavimentação da Rua do Pinheiro Torto. 

- Pavimentação de parte da Travessa da Sobreira. 

- Pavimentação da Travessa de Quintela. 

- Pavimentação de parte da Travessa da Agrela. 

- Alargamento e pavimentação de parte da Travessa da Vista Alegre. 

- Alargamento e pavimentação da Travessa de Vessadas. 

- Pavimentação de parte da Rua de N. Sr. dos Remédios. 

- Construção de novos passeios ao longo da EM N312, entre o centro cívico de Rio de 

Moinhos e o limite da freguesia, com Boelhe. 

 

Procedemos, ainda, à limpeza e manutenção dos jardins nos seguintes locais: 

- Largo do Carvalhal 

- Praça 20 de Junho 

- Avenida 20 de Junho 
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- Monte do Nosso Senhor dos Remédios 

- Parque de Lazer do Ribeiro 

- Parque de Merendas de Novelhos 

- Parque de Lazer da Ribeira 

- Parque de Lazer de Barco do Souto 

- Casa Mortuária 

- Através do contrato de emprego e inserção, celebrado com o Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, procedemos à limpeza e reparação de vários arruamentos e 

caminhos. 

 

CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA 

- Com o intuito de manter a dignidade do nosso cemitério, procedemos à sua 

permanente limpeza e manutenção da iluminação. 

- Elaboramos obras de melhoramento de drenagem de águas pluviais de alguns 

passeios. 

- Continuamos a assegurar que todo o recinto se apresenta nas melhores condições 

possíveis, sobretudo em termos de limpeza e asseio. Para tal, foi assinado um 

protocolo com uma empresa para assegurar a reciclagem dos círios, evitando danos 

para a natureza e assegurando uma recolha dos resíduos mais eficaz. 

- Procedemos a algumas obras de reparação e manutenção na nossa Casa Mortuária, 

nomeadamente nas questões de carpintaria e serralharia, sempre com o intuito de 

disponibilizar a infraestrutura limpa e asseada a todos os riodemoinhenses. 
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SALUBRIDADE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

- Respeitamos o contrato com a Empresa Municipal Penafiel Verde, no sentido de 

fazer as leituras e as cobranças relativos aos contadores da nossa freguesia. 

Colaboramos, também, na reparação e manutenção da rede de abastecimento de 

água pública e saneamento nos vários pontos da freguesia. Cooperamos, ainda, no 

sentido de alargarmos cada vez mais a cobertura da rede de água e saneamento na 

nossa freguesia. 

- Diligenciamos, junto dos serviços da Câmara Municipal, uma recolha de resíduos 

sólidos urbanos mais otimizada em alguns pontos da freguesia. 

- Procedeu-se à colocação de novos moloques e contentores do lixo em vários 

pontos da freguesia. 

- Reunimos inúmeras vezes com os responsáveis pelo município e Sr. Coordenador 

do ACES na tentativa de assegurar o melhor funcionamento possível do nosso Posto 

Médico. Neste ano de 2021, acompanhámos bem de perto todo o processo referente 

às substituições dos médicos de família, que servem e atendem a nossa população, 

assim como a questão das consultas não presenciais, devido à pandemia. 

 

ENSINO 

- Asseguramos o transporte diário dos alunos do Centro Escolar de Rio de Moinhos. 

- Asseguramos o cumprimento das ementas escolares enviadas pela Câmara 

Municipal, realizadas por uma nutricionista, tendo em conta a faixa etária dos 

alunos. 

- Realizamos várias ofertas aos nossos alunos do Centro Escolar de Cans, 

concretamente nas épocas da Páscoa, Dia da Criança e do Natal. 

- Realizamos limpezas do recinto, podas e pequenas reparações no Centro Escolar de 

Cans. 
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- Adquirimos inúmero material para o Centro Escolar de Cans, tendo sempre em vista 

o bom funcionamento e o melhor serviço prestado aos nossos alunos. 

- Colaboramos financeiramente com a Associação de Pais na aquisição de uma nova 

fotocopiadora. 

- Apoiamos, dentro das nossas possibilidades, todos os projetos escolares. 

- Depois da total remodelação do edifício, verificada em 2017, temos acompanhado e 

assegurado o facto do mesmo se apresentar sempre bem limpo, asseado e, 

sobretudo, que a sua manutenção diária seja bem feita, prolongando a sua 

longevidade. 

 

ASSOCIATIVISMO, CULTURA E DESPORTO 

- Mantivemos os subsídios às coletividades desportivas, culturais e recreativas de Rio 

de Moinhos. 

- Colaboramos, extraordinariamente, dentro da medida do possível, com todas as 

associações, na realização das suas atividades, de obras de manutenção/beneficiação 

das suas sedes e manutenção/aquisição de viaturas para as associações. 

- Colaboramos na organização do Desfile de Carnaval. 

- Participamos nas reuniões preparatórias, mas não realizamos o XVI Encontro dos 

Rio de Moinhos de Portugal, em Borba, devido à pandemia mundial do COVID-19.  

- Assinalamos, de forma adaptada, o 30.º aniversário da elevação de Rio de Moinhos 

a Vila. 

- Devido à pandemia, este ano não nos foi permitido realizar as habituais atividades 

de cariz cultural, com especial destaque para o Desfile de Carnaval e para a Semana 

Festiva em Agosto “Verão em Festa”. 

- Reatamos a realização do habitual Magusto de São Martinho, sendo uma atividade 
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muito bem aceite e participada pela população. 

- Este ano, não nos foi permitido colaborar com a Câmara Municipal, na 

comemoração do Dia dos Avós, assegurando o habitual transporte para o Parque da 

Cidade. 

- Disponibilizamos, sempre que possível, o transporte a todas as associações e grupos 

paroquiais da nossa freguesia. 

- Colaboramos com todos os grupos paroquiais, destacando-se as colaborações nas 

atividades do Grupo de Jovens e do Grupo de Teatro. 

- Não foi permitido realizar as habituais comemorações do Dia Mundial da Criança na 

nossa Freguesia, que se trata de um evento muito bem recebido junto da nossa 

comunidade. 

- Não nos foi possível colaborar, em articulação com a Câmara Municipal de Penafiel 

e com a Associação Rio M, na organização do VI Edição do Festival de Rock/Metal 

“River Stone”.  

 

SEGURANÇA 

- Procedeu-se à colocação de alguns sinais de trânsito, espelhos panorâmicos, placas 

de toponímia e de orientação. 

- Solicitou-se uma reanálise aos pedidos de colocação de novas passadeiras em vários 

pontos da freguesia. 

- Procedeu-se à colocação de postes e de inúmeras armaduras de iluminação pública 

nos locais mais carenciados, tentando o alargamento da rede de iluminação pública. 

- Diligenciamos esforços no sentido de assegurar a substituição de lâmpadas 

fundidas, substituição de luminárias avariadas, caixas de eletricidade abertas e 

postes de iluminação inclinados, partidos e/ou danificados. 
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- Colaboramos e reunimos sempre que se justifique com os agentes de autoridade, 

por forma a assegurar a todos os riodemoinhenses um local seguro e aprazível para 

se viver. 

- Realizamos inúmeras reuniões com o comando do posto da GNR das Termas, no 

sentido de reforçar o patrulhamento de algumas zonas da freguesia e evitar atos de 

delinquência. 

 

TURISMO E DIVULGAÇÃO 

- Colaboramos com algumas publicações em vários órgãos de Comunicação Social. 

- Dinamizamos e promovemos atividades no Parque de Lazer do Ribeiro e no Parque 

de Merendas de Novelhos, tentando dar a conhecer a beleza singular destes espaços. 

- Promovemos a divulgação de algumas atividades realizadas na nossa freguesia nas 

rádios e imprensa escrita local. 

- Colaboramos, nas mais diversas formas, com as várias Comissões de Festa da nossa 

Freguesia. 

- Colaboramos na divulgação do Desfile de Carnaval. 

- Procedemos à colocação de uma iluminação de Natal para todos os 

riodemoinhenses e demais pessoas que nos visitam. 

- Dinamizamos a página da Junta de Freguesia nas redes sociais facebook e instagram 

tendo-se partilhado inúmeras iniciativas locais, assim como parte das obras/ações 

realizadas. 

- Realizamos reuniões preparatórias para a XVI edição do Encontro Nacional de Rio 

de Moinhos, que em 2022 se realizará em Borba. 

- Estabelecemos parcerias com as estações televisivas Novum Canal e Penafiel Canal, 

no sentido de assegurar a divulgação de atividades realizadas na nossa Freguesia. 
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APOIO SOCIAL 

- Cooperamos com várias entidades na obtenção de apoios para algumas das famílias 

mais carenciadas da nossa freguesia. 

- Mantivemos uma colaboração muito estreita com a Associação para o 

Desenvolvimento de Rio de Moinhos na persecução das suas ações na área social, 

nomeadamente nos apoios a nível de higiene, alimentação, reinserção no mercado 

de trabalho, formações, organização pessoal e documental e acessos aos apoios e 

serviços centrais. 

- Dinamizamos o nosso Espaço do Cidadão de Rio de Moinhos, possibilitando que 

todos os riodemoinhenses poderão resolver uma série de assuntos sem ter que se 

deslocar à cidade de Penafiel. Este espaço disponibiliza inúmeros serviços da 

administração central, tais como, assuntos relacionados com a ACT (autoridade para 

as condições de trabalho); a ADSE; a Propriedade Intelectual; a Defesa do 

Consumidor; o SEF; a Segurança Social (subsídios, abonos e pensões); a Carta de 

Condução e ainda assuntos relacionados com os registos e notariado. 

- Estabelecemos e mantemos vários protocolos com empresas de formação e 

prestação de serviços de Psicologia, permitindo que várias famílias possam 

frequentar cursos e/ou ter consultas na freguesia, sem terem de se deslocar ao 

centro da cidade. 

- Apoiamos, de forma próxima, as famílias mais carenciadas, sobretudo nestes 

tempos de pandemia, certificando-nos de que as necessidades básicas eram 

cumpridas. 

- Cooperamos com o AE Penafiel Sudeste na entrega em casa das alimentações dos 

alunos com apoio social. 

- Colaboramos com a Câmara Municipal e demais instituições de apoio social na 

informação e apoio à população, em tempos de pandemia. 
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Senhor Presidente 

Senhores Membros da Assembleia de Freguesia 

 

Este relatório, ainda que de uma forma sintetizada, retrata a atividade do exercício 

de 2021. A Junta de Freguesia da Vila de Rio de Moinhos pautou a sua gestão por 

parâmetros de responsabilidade, rigor e isenção, tendo sempre em conta uma visão 

realista da realidade orçamental. 

Merece grande destaque a necessidade de adiar ou adaptar as nossas habituais 

realizações culturais durante o ano, como as comemorações do 30.º aniversário da 

elevação de Rio de Moinhos a Vila, assim como a realização do XVI Encontro dos Rio 

de Moinhos de Portugal, que este ano se realizaria em Borba. 

Destacamos, no entanto, o nosso forte enfoque nos apoios sociais e na transmissão 

de informação fidedigna e atempada, na gestão da pandemia. 

Queremos ainda, nesta ocasião, agradecer a colaboração prestada por toda a 

Assembleia de Freguesia.  

Com o sentimento do dever cumprido, pedimos a aprovação deste relatório e contas. 

 

Rio de Moinhos, 15 de março de 2022 

 

A Junta de Freguesia: 

 

O Presidente: Henrique Manuel Azevedo Martins 

 

O Secretário: Agostinho Augusto Ferreira 

 

A Tesoureira: Elisa da Conceição Ribeiro de Freitas 
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