RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA
Este relatório de forma sucinta, compreende o período desde a data do último relatório
(05Dez2016) até 30Mar2017

AGENDA
13DEZ e 07JAN – Assembleia de Freguesia;
14 DEZ – Convívio de Natal dos eleitos para a Junta e assembleia de freguesia de Riachos;
15DEZ e 23FEV – Assembleia Municipal;
04JAN, 01FEV, 01MAR e 29MAR – Reunião Executivo da Junta;
09JAN – Reunião com o Sr. Presidente da Câmara e outros sobre diversos pedidos da Junta de
Freguesia;
07FEV – presença na apresentação do programa valorização das áreas empresariais na MSC,
com a presença do Sr. Primeiro-Ministro;
09FEV – Reunião com os responsáveis do BCP Millennium sobre a manutenção da caixa
multibanco em Riachos;
13FEV – Reunião com a Direção do NAR sobre a parceria para arranjo do espaço envolvente e
fonte de Valada;
16FEV – Reunião a pedido do “Paralelo 39” para sugestão dum espetáculo a integrar no
aniversário de Riachos a Vila;
21FEV – Reunião a pedido da Comissão da “Festa do Padroeiro” para informar a Junta do
programa da Junta;
22FEV – Reunião na Escola Chora Barroso, sobre um projeto pedagógico designado “Ecoescola”;
06MAR – Reunião com “Competir” sobre a formação para adultos nas instalações da Junta de
Freguesia;
08MAR – Reunião com responsáveis da delegação de Riachos do movimento ambientalistas
“FAPAS” sobre eventuais ações;
17MAR – Reunião com o Rancho Folclórico a pedido deste.
21MAR – Reunião com Técnicos da Câmara no Jardim da Vila sobre este;
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23MAR – Reunião no CER com a Coordenadora do mesmo sobre a participação deste no
aniversário da elevação de Riachos a Vila e outros assuntos;

REPRESENTAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS
16 DEZ – Participação no convívio de Natal da Câmara Municipal;
22JAN – Representação no 7º Aniversário do NAR;
29JAN – Entrega do galardão “iniciativa” aos Forcados pelo Centro Tauromáquico da
Chamusca;
17 DEZ – Abertura da Feira de Natal na Casa do Povo;
22DEZ – Acompanhamento da visita do Sr. Secretário de Estado do Ambiente a Torres Novas.
13JAN – Participação numa iniciativa em Lisboa a convite do Sr. Presidente da República com
as freguesias;
14JAN – Representação no jantar de aniversário do Rancho Folclórico;
04MAR – Representação no aniversário da Sociedade Filarmónica e concerto;
11MAR – Participação no seminário sobre “proteção civil”
12MAR – Representação no 27º aniversário do Moto Clube “Os Tesos do Ribatejo”

APOIOS A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES
Apoio logístico e material aos expositores no mercado de Natal na Casa do Povo
Cedência de espaço e colaboração para atendimentos à população por parte do RLIS (rede
local de intervenção social)
Apoio material e logístico ao relvado do Campo de Jogos do CAR;
Apoio material e logístico á secção de patinagem do CAR;
Apoio ao evento do Moto Clube no “passeio dos pais natal”;
Apoio material ao aniversário do Rancho Folclórico;
Apoio ao 2º grande convívio do Clube de Pescadores de Riachos no rio de Almonda;
Apoio material à Sociedade Columbófila para arranjo do acesso ao parque lateral á sede;
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Apoio á Sociedade Filarmónica para compra de fardamento;

MELHORAMENTOS DIVERSOS EM CURSO E/OU JÁ EFETUADOS
Conclusão dum troço de passeio em pavet na rua notre dame de bondeville e estrada do relvas;
(a)
Colocação de um abrigo para passageiros junto á Escola Chora Barroso; (a)
Limpeza de pluviais na rua da Filarmónica (a)
Recolocação de sinalização horizontal, passadeira de peões na Rua Nova;(a)
Continuação dos melhoramentos previstos na Casa do Povo;
Trabalhos de recuperação do ringue da 2ª fase do bairro – pinturas;
Trabalhos de poda de árvores nomeadamente no Jardim da Vila;
Continuação da recuperação do Jardim da Vila, especialmente a zona envolvente ao Centro de
Saúde;
Arranjo dos pluviais na Rua da Filarmónica e Rua Central; (a)
Manutenção de rotundas, espaços verdes por toda a Freguesia e deservagem de vários
espaços;(b)
Limpeza do Campo de futebol dos Casais Castelos;
Arranjo de vários troços de passeio danificados; (a)
Pequenas reparações no Centro Escolar de Riachos.
(a) Com a participação da Câmara de Torres Novas.
(b) Trabalhos efetuados por duas vezes ou mais.

Riachos, 30 março 2017.
O Presidente da Junta de Freguesia,

(José Júlio Ferreira)
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