RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA

Este relatório de forma sucinta, compreende o período desde a data do último relatório
(13SET2016) até 05DEZ2016

AGENDA

19SET – Reunião com moradores a propósito de melhoramentos no ringue da 2ª fase da
Sópovo;
20SET – Reunião na Câmara com o Sr. Presidente e Diretor do DIT sobre realizações a levar a
efeito em 2017;
21SET – Reunião na Câmara com o Sr. Vice-presidente por causa do percurso do TUT;
22SET – Reunião com a Engª Elsa da CMTN sobre recuperação do Jardim da Vila e limpeza de
ribeiros;
26SET, 08NOV e 05DEZ – Acompanhamento ao Sr. Presidente da Câmara no atendimento aos
fregueses na Junta de Freguesia;
27SET – Assembleia de Freguesia
29SET – Reunião com o Eng.º Marco Sousa da CMTN, sobre iluminação pública;
04OUT – Reunião com técnicas da escola Gustave Eiffel sobre estágio;
30SET e 17OUT – Assembleia Municipal
12OUT, 02NOV e 23NOV – Reunião Executivo da Junta;
14OUT – Reunião com a Câmara sobre o projeto para novos passeios;
03NOV – Reunião com o Eng.º Vicente, Diretor do DIT da CMTN, sobre a preparação de
algumas obras;
10NOV – Reunião sobre a obra de reforço do muro do cemitério (parte interior) com o Eng.º
responsável da CMTN e Engª responsável do empreiteiro;
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24NOV – Reunião com a Engª Elsa da CMTN sobre avaliação dos espaços verdes incluídos na
delegação de competências;

REPRESENTAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS

14SET – Inicio do novo ano escolar;
16SET – Presença de apoio à manifestação popular contra a poluição da ribeira da Boa Água;
01OUT – Presença nas comemorações de 25 anos da Escola Chora Barroso e centenário do
patrono;
05OUT – Aniversário dos Bombeiros Voluntários e lançamento da 1ª pedra do novo Quartel;
02NOV – Homenagem aos combatentes no Cemitério de Riachos com a Liga dos Combatentes;
03NOV – Inauguração da sede do RLIS da SCMTN;
05NOV – Jantar de distribuição de prémios da Associação Ornitófila de Riachos;
11NOV – São Martinho da CER no Largo do Riachos;
11NOV – Magusto na Sede dos Forcados;
12NOV – Distribuição de prémios na Sociedade Columbófila Riachense;
28NOV – Plantação de árvores no jardim da Biblioteca a propósito da comemoração do dia da
floresta autóctone em parceria com o FAPPAS e o CER;
28NOV – Acompanhar a delegação do movimento “Basta” á assembleia da república para
entrega das assinaturas recolhidas sobre a poluição na ribeira da boa água.
03DEZ – Jantar de Natal dos Forcados de Riachos.

APOIOS A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES

Apoio material e logístico ao relvado do Campo de Jogos do CAR;
Apoio material ao CAR/ escolinhas;
Apoio material ao evento de distribuição de prémios da Sociedade Columbófila;
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Apoio logístico e material á exposição Ornitófila na Casa do Povo;
Apoio material ao Moto Clube no evento de distribuição de lembranças às crianças vestidos de
“pai natal”;
Apoio logístico a aulas do festival de “materiais diversos” na Casa do Povo;
Apoio logístico ao “Reabilitar em Palco” para o espetáculo com os alunos do CER;
Apoio logístico á escola Chora Barroso na preparação do 25º aniversário e centenário do
patrono;

MELHORAMENTOS DIVERSOS EM CURSO E/OU JÁ EFETUADOS

Conclusão das obras de reforço do muro do cemitério e arranjos interiores;
Conclusão dos melhoramentos previstos no ano 2016 na Casa do Povo;
Trabalhos de recuperação do ringue da 2ª fase do bairro – arranjos na vedação e balizas;
O edifício da Casa do Povo foi registado na Conservatória em nome da Junta de Freguesia;
Trabalhos de poda de árvores na rua do Campo e junto ao CER;
Arranjo de árvores na Praceta da Alegria; (a)
Arranjo de esgoto na Rua do Sargaço; (a)
Trabalhos de recuperação do Jardim da Vila;
Limpeza do ribeiro dos Casais Castelos; (a)
Limpeza do ribeiro em Riachos desde o Centro de Saúde á Rua Nova; (a)
Limpezas e deservagem em Casais Castelos e zona envolvente da Capela; (b)
Colocação de grelhas em falta no bairro da Raposa; (a)
Apoio aos trabalhos dum jardim na frente da escola Chora Barroso;
Limpeza e deservagem nos passeios na avenida dos Boieiros, largo Carlos da Luz e “parque das
merendas”; (b)
Limpeza e dezervagem nos passeios e valetas no Bairro do Nicho e ladeira do Moita;
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Limpeza e deservagem no jardim da Liberdade e zona envolvente ao ringue na 2ª fase; (b)
Limpeza e deservagem de canteiros no bairro do Tocha;
Arranjo de rotundas; (b)
Iluminação de Natal no Largo Manuel Simões Serôdio;
Início de obras de proteção dum valado e encaminhamento de pluviais na avenida dos Boieiros.
(a)
Entrada em vigor em 01DEZ do novo horário do TUT – linha verde, em cuja elaboração
participaram com o apoio da Junta uma comissão de utentes do Nicho.
Reparações e limpezas no Centro Escolar de Riachos. Estas reparações incluíram trabalhos de
canalizador, assistente operacional, alumínios e eletricista.
Trabalhos diversos como: reparação de buracos no alcatrão e pontos de iluminação; (a)
(a) Com a participação da Câmara de Torres Novas.
(b) Trabalhos efetuados por duas vezes ou mais.
MELHORAMENTOS SOLICITADOS ©

Novos pontos de iluminação – desde o final da rua do Campo até ao entroncamento com a
entrada para o Boquilobo e daí à entrada do Bairro Sópovo (2ªfase);
Sinalização vertical na EN3 com a indicação Riachos pela Ria da Costa Brava. Sugestão não
aceite pelos Serviços Municipais.
Passeio pedonal e rede de águas pluviais na rua da Bênção do Gado até ao entroncamento
com a rua de Valada;
Reparação dos candeeiros do Jardim da Liberdade e junto ao ringue do bairro da 2ª fase;
Melhoria da iluminação da travessa da rua dos Cingeleiros ( junto ao supermercado );
Iluminação do ringue no bairro Sopovo da 2ª fase com 2 projetores;
Apoio á recuperação do Jardim da Vila em Riachos;
Reforço do pedido do arranjo do largo Carlos da Luz em Botequim;
Reforço do pedido de arranjo do Largo ao fundo da Rua dos Cachopos para escoamento de
águas (13/9 e 23/10).

Página4
Relatório atividades da JF para a AF de 13/DEZ/2016

Acessibilidades ao edifício da Junta – reforço do pedido para cumprimento do deliberado em
AF;
Pedido de recolha de viaturas abandonadas na via pública;

© Apenas durante o período deste relatório.

Riachos, 05 Dezembro 2016.

O Presidente da Junta de Freguesia,

(José Júlio Ferreira)
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