RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA

Este relatório de forma sucinta, compreende o período desde a data do último relatório
(11ABR2018) até 20JUN2018.

AGENDA E REPRESENTAÇÃO E/OU PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

14ABR – Encontro dos Executivos da Juntas de Freguesia em Riachos;
16ABR – Reunião com a Direção do Rancho Folclórico;
17ABR – Reunião na CMTN sobre o PDM;
19ABR – Assembleia de Freguesia
20ABR – Reunião em Alcanena promovida pelo ACES Medio Tejo sobre proposta de parceria a
estabelecer com as Juntas de Freguesia e sobre o portal do SNS;
25ABR – Comemorações do 25 de Abril em Torres Novas;
26ABR, 04JUN – Assembleia Municipal;
27ABR – Reunião na CMTN sobre DECIR (Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais)
03MAI – Reunião com a Comissão de Utentes da Saúde;
03MAI, 07JUN – Reunião Executivo Junta Freguesia;
06MAI – Descerramento da Placa no Monumento aos Combatentes em Torres Novas;
08MAI – Reunião na CMTN sobre operação de limpeza dos terrenos e prevenção florestal;
21MAI – Reunião com a Diretora do ACES no Centro de Saúde;
24MAI – Reunião com o RXRunners;
25MAI – Assinatura do Acordo e lançamento do concurso para acessibilidades á Zona
Industrial no âmbito do PVAE na Agromais em Riachos;
28MAI – Reunião com EDP, CMTN e Junta;
28MAI – Reunião com o Sr. Presidente da Câmara;
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02JUN – Tomada de posse dos Órgãos Sociais da Delegação Distrital da ANAFRE;
05JUN – Reunião na Escola Chora Barroso sobre a participação no projeto Eco-escolas;
15JUN – Festa do fim de ano escolar na Escola Chora Barroso;
13 e 17JUN – Abertura e Procissão do Padroeiro;

APOIOS A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES

Pagamento do 1º apoio regular às coletividades apoiadas (CAR, SVFR, SCR e RF);
Apoio material à compra de carrinha adaptada a pessoa com deficiência para o Ricardinho no
âmbito duma campanha de angariação de fundos;
Apoio logístico e aquisição de lembranças alusivas ao XXXVII Festival de Folclore;
Apoio pontual à SVFR para a deslocação a Lisboa para concerto no Jardim Zoológico;
Apoio logístico e material à concentração motard do Moto Clube “Os Tesos”;
Apoio logístico e material á XV Festa do Padroeiro;
Apoio material ao grupo de promoção de atividades físicas “Rx Runners”;
Apoio material a melhoramentos na sede dos Forcados de Riachos;
Apoio logístico e material ao Paralelo 39 para o concerto no Largo da Igreja Velha de Célia
Barroca / Indifado;

SERVIÇOS EFETUADOS

Arranjo da estrada que liga a Rua de S. José à rua das Escolas em Casais Castelos;
Reparação das bermas na estrada do Campo;(a)
Melhorias na sinalização horizontal e vertical, como por exemplo, travessa da Eira, Rua Nova e
Rua Menino de Deus; (a)
Limpeza da zona envolvente na Escola Chora Barroso;
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Reparações e limpezas no Centro Escolar de Riachos. Estas reparações incluíram trabalhos de
canalizador, assistente operacional, alumínios e eletricista e limpezas diversas.
Colocação de grelha em caixa pluvial na Travessa da Raposa;
Trabalhos diversos como: reparação de buracos no pavimento e pontos de iluminação; (a)
Limpeza de coletores e caixas de pluviais, como por exemplo, rua do picado e Casal do Tocha.
Serviços de manutenção de jardins e rotundas;
Serviços diversos de limpeza de valetas e arranjo de bermas.
Lançamento do concurso para construção do relvado sintético no Campo de Jogos Mário Cunha
pela Câmara Municipal;
(a) Com a participação da Câmara de Torres Novas.
MELHORAMENTOS SOLICITADOS
Destacamos neste período a reunião com o Sr. Presidente da Câmara para continuar a preparar
os melhoramentos que queremos concretizados durante este mandato e para os quais é preciso
elaborar os projetos. Assim:
Requalificação da Casa do Povo – vai ser lançado um concurso para elaboração do projeto;
Passeio pedonal e arranjo paisagístico da barreira da Rua da Bênção do Gado – aguardamos a
definição da desclassificação da ER243 para avançar. O arranjo paisagístico da barreira está em
estudo mas a ideia foi muito bem acolhida;
Rua Padre Cruz e Rua da Estação – projetos a elaborar pela Câmara;
Outros melhoramentos, como o Ginásio do Pavilhão, ainda nada há de concreto.
Foi também pedido à Câmara que elabore o projeto do alargamento do cemitério.

Riachos, 20 Junho 2018.
O Presidente da Junta de Freguesia,

(José Júlio Ferreira)
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