RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA

Este relatório de forma sucinta, compreende o período desde a data do último relatório
(20FEV2016) até 17ABR2016
AGENDA
23FEV – Reunião com a Administração da Fábrica Torrejana, a propósito duma eventual
colaboração para a rotunda da Amendoeira;
23FEV – Reunião com a CMTN, CAR, AFS para preparação de candidatura a fundos da FPF para
implementação dum campo sintético em Riachos;
24FEV – Reunião extraordinária do Executivo da Junta;
27FEV – Reunião CAR e Técnicos da CMTN para preparação da referida candidatura ao relvado
sintético;
29FEV – Reunião da Assembleia Municipal;
O1MAR – Reunião do Executivo da Câmara em Riachos precedida de visita a locais da
freguesia;
02MAR-06ABR – Reunião ordinária do Executivo da Junta;
03MAR – Reunião da Assembleia de Freguesia;
04MAR – Reunião no Centro escolar de Riachos, com o Diretor de Agrupamento e CMTN;
07MAR – Reunião com a CMTN (Presidente e Vice Presidente) sobre assuntos da freguesia;
15MAR – Reunião com o CRIT e Agrupamento de Escolas sobre a admissão dum estágio para
um formando do CRIT;
16MAR – Visita às instalações da Sede dos Forcados;
22MAR – Participação em reunião com a CMTN e Comissão da Festa da BdG;
REPRESENTAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS
06MAR – Aniversário da Sociedade Velha Filarmónica Riachense;
12MAR – Tarde de Folclore do Rancho Folclórico em Riachos;
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12MAR – Participação na Festa das Sopas do Agrupamento de Escolas em Riachos;
17MAR – Evento de Poesia do CER;
18MAR – Poesia no Solar de Sta Maria promovida pela Escola Chora Barroso;
20MAR - Aniversário do Moto Clube “ Os Tesos “;
02ABR – Aniversário do Clube Atlético Riachense;
03ABR – Teatro na Casa do Povo, promovido pelo TER;
02ABR – Participação em encontro de Executivos de Juntas do Concelho, em Zibreira;
10ABR – Apresentação da festa da Bênção do Gado;
APOIOS A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES
Apoio material á aquisição de novo fardamento á SVFR;
Apoio para lembranças aos Ranchos visitantes na Tarde de Folclore;
Entrega de Lembrança ao Moto Clube alusiva ao aniversário;
Apoio material e logístico ao aniversário do Clube Atlético Riachense;
Apoio material e logístico ao relvado do Campo de Jogos do CAR;
Apoio logístico ao TER para o Teatro;
Apoio material a obras na Sede dos Forcados;
Apoio ao Centro de Saúde na limpeza da envolvente do edifício;
MELHORAMENTOS DIVERSOS
14MAR – Inicio dos passeios na Avenida dos Boieiros e Avenida do Senhor Jesus dos Lavradores;
(a)
Continuação dos trabalhos de melhoramentos na Casa do Povo, com substituição de janelas no
salão e melhorias nos camarias e anexo ao salão;
Iluminação pública – substituição de lâmpadas avariadas, com especial destaque, para o parque
das traseiras da Casa do Povo; (a)
Abate de árvores para substituição, na 2ª fase do Bairro Sópovo, porque as atuais estavam a
danificar muros e passeios;
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Manutenção de espaços verdes e valetas, incluindo os Casais Castelos, barreira da Rua da
Bênçãos do gado e envolvente da rotunda da Bênção do Gado;
Deservagem e limpeza de árvores na envolvente da Escola Chora Barroso;
Poda de árvores na Rua António Chora Barroso e Urbanização de Casais Castelos;
Poda de árvores de grande porte junto ao Centro de Saúde; (a)
Pintura do muro do jardim junto á Quinta dos Pinheiros;
Pequenos arranjos em diversos pavimentos de ruas danificados, com destaque para a Travessa
da Raposa; (a)
Substituição de espelho convexo para trânsito na Rua do Sargaço. (a)
(a) Com a participação da Câmara de Torres Novas
MELHORAMENTOS SOLICITADOS
Solicitado ao Município em 14/3 a limpeza do ribeiro que atravessa os Casais Castelos junto á
Capela;
Solicitação de remoção de veículos abandonados;
Em 10/3, voltamos a oficiar a Câmara e Proteção Civil sobre o perigo de derrocada do anexo ao
cimo da barreira da Rua da Bênção do Gado;
Em 08/3, oficiamos a Câmara e o Comando da GNR sobre estacionamento indevido e pedindo
maior vigilância em vários locais de Riachos, com destaque para a Rua do Correio;
Em 08/3, solicitamos a remoção dos postes inclinados na Rua do Campo pelo perigo de queda.
Em 03/03, enviado á CMTN proposta de contrato interadministrativo para repavimentação da
rua 25 de Abril, Rua da Pátria, Rua 1º de maio, Rua Padre Cruz e pavimentação dum troço na
Rua das Escolas e Urb. Parque verde/Rua das padeiras em Casais castelos;

Riachos, 19 Abril 2016.
O Presidente da Junta de Freguesia,
José Júlio Ferreira
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