RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA

Este relatório de forma sucinta, compreende o período desde a tomada de posse deste
Executivo (22/Out/2015) até à data.
Intervenção ao fim da Rua António Sérgio, no bairro da 1ª fase, para escoamento de águas
pluviais.
Iluminação de Natal no Largo Manuel S. Serôdio
Mercadinho de Natal
Limpezas junto á capela de Casais Castelos e deservagem nas traseiras da mesma
Corte do canavial na barreira da rua da Bênção do Gado
Corte de ervas e deservagem no Bairro do Nicho
Corte de erva e limpeza de valetas desde a rotunda da Cascalheira até ao final do viaduto do
Campo
Arranjos de buracos nos passeios na rua Notre Dame de Bondeville, bairro do Tocha
Corte de relva no Jardim da Liberdade, 2ª fase da Sopovo
Arranjo e corte da sebe na zona envolvente do ringue da 2ª fase da Sopovo
Arranjo do canteiro de entrada na 2ª fase da Sopovo
Corte de relva no canteiro frente ao lote 92 do bairro do Tocha
Limpeza das bermas da Rua da Estação e Rua Nova
Apoio a iniciativas das coletividades - Columbófila e apoio ao início da seção de patinagem do
CAR
Apoio com adubo á manutenção do relvado do Campo de Jogos Cor. Mário Cunha
Intervenção junto das IP de forma a alterar a sinalização nos semáforos de Valada (EN243) e
descongestionar o trânsito
•

Por intervenção da Junta junto do Município:
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Corte e limpeza de relva em toda a zona do Parque Verde em Casais Castelos e deservagem
em outros terrenos anexos
Arranjos com alcatrão em buracos nos arruamentos e estrada do Campo
Pintura de passadeiras para peões e substituição de sinalização vertical (espelho)
Poda de 3 árvores de grande porte na 1ª fase da Sópovo, uma no parque 25 de Abril e outra
no Botequim.
Substituição de um balde por um contentor de 800 lts para recolha de lixo na Rua da Costa
Brava.
Projeto para remodelação no Largo da Igreja Velha.
•

Por intervenção da Junta junto das Aguas do Ribatejo,

Limpeza do ribeiro que vem da Variante ao centro de Saúde e desobstrução do coletor de
esgoto
•

Por intervenção da Junta junto da EDP

Substituição de várias lâmpadas avariadas

Riachos, 23 Dezembro 2015.
O Presidente da Junta, José Júlio Ferreira
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