RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA JUNTA

Este relatório de forma sucinta, compreende o período desde a data do último relatório
(19ABR2016) até 11JUNHO2016
AGENDA
20ABR – reunião com o Técnico Reinserção Social para colocação de trabalhadores em serviço
comunitário;
27ABR – Assembleia de Freguesia;
28ABR – Assembleia Municipal;
08MAI – reunião com a CMTN e CAR para ultimar candidatura a fundos da FPF para
implementação dum campo sintético em Riachos;
19MAI – reunião com o Eng.º Marco Sousa da CMTN sobre problemas relacionados com a
iluminação pública;
23MAI – reunião da comissão de toponímia na CMTN;
30MAI – Reunião com o BE a seu pedido, para esclarecimento sobre o andamento de alguns
assuntos;
04MAI e 01JUN – Reunião ordinária do Executivo da Junta;
09JUN – reunião com a Engª Elsa da CMTN sobre transferência de espaços verdes para a Junta
no âmbito da delegação de competências
REPRESENTAÇÃO NOS SEGUINTES EVENTOS
01MAI – Final da Taça do Ribatejo em Entroncamento;
14MAI – Lançamento do livro “Chico Tainha” de Fernando Maria no Casal das Flores;
14MAI – Lançamento do livro “O Rosto da Arte – 30 anos de arte” de José Coelho na
Equuspolis – Golegã;
20MAI – Visita ao CRIT com empresários e entidades da Região;
27MAI – Sarau de Ginástica no Pavilhão da secção de patinagem do CAR;
28MAI – Lançamento do livro “Café Central” de Carlos Tomé na SVFR;
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09JUN – Encerramento do ano escolar do Centro Escolar de Riachos;
10JUN – Comemoração do centenário da Caixa Agrícola no ISG em Tomar;
11JUN – Sessão comemorativa da entrega de distinção ao Sr. Joaquim Santana pela
Confederação das Coletividades em Loures;
APOIOS A COLETIVIDADES E INSTITUIÇÕES
Apoio material para a deslocação na final da Taça do Ribatejo ao CAR;
Apoio material e logístico ao relvado do Campo de Jogos do CAR;
Apoio logístico ao CAR para a candidatura de fundos da FPF para obras no campo de futebol e
substituição do relvado por um sintético;
Apoio ao Centro de Saúde na limpeza da envolvente do edifício;
Apoio material aos alunos do Centro Escolar para atividades do dia da criança;
Apoio logístico á festa de encerramento da Escola Chora Barroso;
Apoio material á Festa do Padroeiro;
Apoio ao Fernando Maria para lançamento do livro no Casal das Flores;
Apoio logístico á Romaria dos Romeiros de S. Martinho na passagem por Riachos;
MELHORAMENTOS DIVERSOS EM CURSO E/OU JÁ EFETUADOS
Continuação dos trabalhos dos passeios na Avenida dos Boieiros e Avenida do Senhor Jesus dos
Lavradores; (a)
Continuação dos trabalhos de melhoramentos na Casa do Povo, faltando, dos trabalhos
previstos por agora, o arranjo do chão dos camarins com tinta antiderrapante e chão do salão e
do palco;
Iluminação pública – substituição de lâmpadas avariadas, e criação de novos pontos de luz com
destaque para a Rua da Costa Brava; (a)
Manutenção de espaços verdes, rotundas e bermas, incluindo os Casais Castelos e Nicho. Pintura
das bermas das rotundas e triângulos. Encontra-se recuperado o carro de bois da rotunda da
Rua Nova, que brevemente será colocado no local;
Trabalhos de deservagem em vários locais, com destaque para os passeios da avenida senhor
jesus dos lavradores e dos boieiros, rua do casal cerrado e deservagem parcial na envolvente da
Escola Chora Barroso;
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Pequenos arranjos em diversos pavimentos de ruas danificados; (a)
Arranjo da estrada do Lavra com tuvenant (10MAI). Apesar do mau tempo foi feito o arranjo
para facilitar a passagem da Romaria dos Romeiros de S. Martinho;
Arranjo das bermas da Estrada do Campo (já danificadas pela cheia); (a)
Poda de 4 árvores na Avenida 16 de maio; (a)
(a) Com a participação da Câmara de Torres Novas
MELHORAMENTOS SOLICITADOS
Solicitado ao Município em 09/5 que interceda junto da Comissão de acompanhamento do rio
Almonda, para levar a efeito uma ação de sensibilização junto dos agricultores de terrenos
confinantes com as margens do rio;
Em 18/5, solicitamos novamente ao Município e á GNR uma maior vigilância do estacionamento
indevido na Rua do Correio e disponibilizamo-nos para suportar alguns custos dessa vigilância;
Está marcada para 16/5 uma vistoria da Câmara e Proteção Civil sobre o perigo de derrocada do
anexo ao cimo da barreira da Rua da Bênção do Gado;
Em 25/5 enviamos novamente á CMTN, após reunião com o Presidente, proposta de contrato
interadministrativo para 2016 e para repavimentação da rua 25 de Abril, Rua da Pátria, Rua 1º
de maio e pavimentação dum troço na Rua das Escolas e Urb. Parque verde/Rua das padeiras
em Casais castelos, num total de 22.060€;
Avançamos com o procedimento de ajuste direto – fase de convite a 4 empresas de Riachos para escolha do empreiteiro para a obra de reforço do muro do cemitério do lado nascente;
Avançamos com a pintura do muro do cemitério;
Estudo económico sobre a freguesia de Riachos – aguardamos respostas das entidades após
contatos para constituição da Comissão aprovada em AF;
Em 11/5, solicitamos apoio ao Município para alteração de trânsito e sinalização do cruzamento
da Rua da Fonte com a Rua de Valada, conforme aprovado em reunião de câmara de
22/12/2015;
Obras de acessibilidade ao edifício da Junta – foi solicitada a intervenção em 09/5, tendo
presente a proposta aprovada em AF. Entretanto foram efetuados contatos com vista a
eventuais apoios de fundos comunitários com uma empresa da Região e com o Município,
estando em preparação uma reunião com a Técnica responsável da Câmara nesta matéria,
conforme informação de 29/5 do gabinete do Presidente.
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Em 02/5, propusemos ao Município uma homenagem aos militares riachenses sepultados no
cemitério militar português de Richebourg, Lille, França, mortos na batalha de La Lys, na 1ª
grande guerra 1914-1918. A Câmara respondeu que os serviços culturais estão a preparar essa
homenagem para 2017.
Em 05/5 foi novamente solicitada a limpeza do ribeiro da Rua Nova e junto do ponte junto da
rotunda;
Em 13/6 e no âmbito dos passeios da avenida senhor jesus dos lavradores foi solicitado a
ligação pedonal com a rua do casal cerrado (situação já existente mas em declive e em terra);
Em 14/3 e novamente em 14/6, foi solicitada a intervenção do Município para uma instalação
junto do ribeiro dos Casais Castelos, perto da Capela, que continua com um tubo de esgoto a
escoar diretamente para o ribeiro. Nas mesmas datas foi solicitada a limpeza do referido
ribeiro.

Riachos, 14 Junho 2016.

O Presidente da Junta de Freguesia,

(José Júlio Ferreira)
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