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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS

Ata Número 13/2020

Mandato 2017 - 2021

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE

RIACHOS

REALIZADA NO DIA DEZOITO DE JUNHO

DO ANO DOIS MIL E VINTE

------- Aos dezoito do mês de Junho, do ano dois mil e vinte, pelas vinte e uma 
horas,  no  salão  do  edifício  da  Casa  do  Povo, reuniu  este  órgão  em  sessão 
extraordinária, com  a  ordem  de  trabalhos  que  constitui  anexo  um  a  esta ata 
registando-se as  seguintes  presenças: presidente – David Garcia  (PS); 1º 
secretário – António Gaspar  (PS); 2º  Secretário - Célia  Oliveira  (PS); João 
Moreira  (PS); Miguel  Cunha (PS); Germano  Moura (PS); Joaquim  Madeira

(BE);Tiago Borga (PSD) e Carlos Duarte (CDU). ---------------------------------- 
Estiveram igualmente  presentes  os  elementos  do  Executivo  da Junta, 
presidente José  Júlio  Ferreira,  o  tesoureiro  José  Ferreira e  a secretária 
Sónia Parreira. -------------------------------------------------------------------- 
Esta Assembleia, de acordo com a lei, realizou-se sem a presença do público--.

------- O  Presidente  da  Assembleia  de  Freguesia,  David  Garcia deu  início 
aos trabalhos, e deu a palavra aos elementos desta Assembleia, tendo tomado 
a palavra Joaquim Madeira (BE) que abordou a questão da ribeira da Boa Água, 
e  disse  estranhar que  no  período  de  paragem da atividade,  a  ribeira volte  a 
estar  poluída, e  ninguém  tenha  alertado  ou  tomado  providências,  para  acabar 
com  a  situação. Salientou  também que  nem  Ministério  do  Ambiente, forças 
policiais, e outras entidades tenham tomado qualquer atitude. ------------------ 
Tiago  Borga  (PSD)  usou  da  palavra,  e  perguntou  quando  é  que  o  espaço  do 
cidadão estava  aberto,  questionou  também  o  facto  da  pintura  das  rotundas 
estar  por  fazer, e  abordou  a  questão  da  transferência  das  competências da 
Câmara para a Junta.---------------------------------------------------------------. 
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O Presidente da Junta respondeu que o espaço do cidadão abrirá brevemente, 

está munido de mobiliário, a obra está pronta, e a sua abertura está pendente 

da instalação de material informático. Quanto à pintura da sinalização 

horizontal, não tem qualquer informação dado que a estrada passou para o 

domínio da Infraestruturas de Portugal. No que se refere à transferência de 

competências, a Junta já aprovou quais as competências que quer ver 

transmitidas, nomeando quais as competências a transferir. --------------------. 

Ainda sobre o tema das transferências o Presidente da Junta informou que em 

reunião com a Câmara, manifestou a importância da realização da limpeza das 

ruas e outros espaços, quer esta seja feita pela Câmara, ou com meios cedidos 

por esta à Junta. A Assembleia de Freguesia terá de se pronunciar sobre as 

propostas das competências a negociar com a Câmara. --------------------------. 

Joaquim Madeira (BE), questionou se as verbas a transferir da Câmara para a 

Junta, são ou não suficientes para que possam ser assumidas. Salientou que a 

grande aposta deve ser a higiene e a saúde pública, pelo que devem ser 

assumidas as limpezas dos espaços. O Presidente da Junta informou que a 

proposta das competências a transferir, são a gestão de espaços verdes, 

mobiliário urbano, entre outras, referiu também que deve ser a Junta a 

fiscalizar os trabalhos. Para esclarecimento, leu alguns excertos do 

regulamento da transferência de competências. ---------------------------------. 

Antes do período da ordem do dia, Joaquim Madeira (BE) apresentou uma 

proposta relativa a um voto de pesar pelo falecimento do Professor António 

Manuel Afonso Contente, foi perguntado à Assembleia se alguém se opunha a 

esta proposta, tendo a mesma sido posta à votação, ninguém se opôs, assim o 

Ponto 2 da Ordem de trabalhos passou a ter duas alíneas, A e B .--------------. 

Foi também apresentada pelo grupo de deputados do PS, uma adenda à 

proposta da Junta de Freguesia, sobre o projeto da Casa do Povo. A proposta 

foi posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade. ----------------------. 

Passou-se então à Ordem de trabalhos. ------------------------------------------. 

Ponto 1. Apreciação e votação da Ata da sessão ordinária de dezoito de 

Dezembro de dois mil e dezanove, e da sessão extraordinária de 

dezassete de Fevereiro de dois mil e vinte. -----------------------------------. 

A Ata de dezoito de Dezembro foi aprovada, com duas abstenções, Célia 

Oliveira (PS) e António Gaspar (PS). A Ata de dezassete de Fevereiro de dois 

mil e vinte, foi aprovada com uma abstenção. ------------------------------------. 

Ponto 2. Apreciação e votação do voto de pesar apresentado pelo Partido 

Socialista sobre a morte do Riachense Pedro Barroso.----------------. 

Ponto 2. A) ------------------------------------------------. 

O Presidente da Assembleia de Freguesia leu o voto de pesar.” António Pedro 

da Silva Chora Barroso, conhecido no meio artístico e no mundo por Pedro 

Barroso, faleceu a 16 de Março de 2020, aos 69 anos de idade, vítima de 

doença prolongada.----------------------------------------------------------------. 
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Pedro Barroso, nas artes, nas letras, na música e como intérprete deixou uma 

vasta obra de reconhecidos méritos com os quais alcançou projeção nacional e 

internacional ao longo de uma carreira de 50 anos de êxitos que marcarão para 

sempre várias gerações. Foi, e será sem dúvida, um dos, senão o maior ícone da 

cultura Riachense, levando consigo o nome de Riachos aos 4 cantos do mundo, 

onde como tanto gostava de dizer cantou sempre com muita alma e paixão, 

fosse para 20 ou 20 mil pessoas. Figura incontornável da cultura nacional e da 

sociedade Riachense, foi ao longo da sua vida construindo uma carreira 

memorável que encerrou 50 anos depois, “rasgando a jaqueta”, com um 

concerto inesquecível no teatro Virgínia em Torres Novas em Dezembro de 

2019. Recebeu vários prémios e distinções a nível nacional e local, entre os 

quais a atribuição da Medalha de Mérito da Freguesia de Riachos em Agosto 

de 2018, a Medalha de Honra do Município de Torres Novas em Janeiro de 

2020, para além do título de “Ribatejano Ilustre”, medalha de honra da SPA, 

cidadão de honra das cidades de Newark e Danbury (USA) e de várias cidades 

e vilas nacionais, entre outras. Riachos, ficou mais pobre com o 

desaparecimento deste grande artista, mas ficarão para sempre as suas 

trovas e baladas que perdurarão para sempre nas memórias de todos aqueles 

que um dia ouviram a sua grande voz que será eterna. Por todas estas razões, 

e em sua memória o Grupo do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia 

de Riachos, apresenta um voto de pesar pelo falecimento de António Pedro da 

Silva Chora Barroso, propondo ainda que se guarde um minuto de silêncio em 

sua homenagem”. -------------------------------------------------------------------. 

O voto de pesar foi aprovado por unanimidade, e conforme consta na proposta, 

deve ser enviada à família cópia deste voto de pesar. ---------------. 

De acordo com a proposta foi também recomendado à Junta de Freguesia a 

atribuição de uma toponímia com o nome de Pedro Barroso, para que perdure 

eternamente na vila de Riachos. --------------------------------------------------. 

Ponto 2. B). ------------------------------------------------. 

Voto de pesar pelo falecimento do professor António Contente. ------------. 

Joaquim Madeira (BE) fez uma breve explanação sobre a atividade do 

professor, salientando a sua dedicação à escola em Riachos. Passou à leitura 

do voto de pesar, cujo teor é o seguinte: “ António Manuel Afonso Contente, 

sendo natural e residente na vizinha Golegã, exerceu parte significativa da sua 

vida profissional como professor em Riachos, onde começou a lecionar na 

jovem escola C+S de Riachos no ano de 1992, tendo logo em 1993, sido eleito 

presidente do Conselho Diretivo deste estabelecimento escolar. Esteve na 

liderança da escola durante dezasseis anos, período no qual a designação desta 

passou para EB 2,3, recebeu como patrono António Chora Barroso e viu essa 

mesma escola ser transformada na sede do Agrupamento Vertical de Escolas 

General Humberto Delgado, do qual foi primeiro presidente eleito. Durante 

mais de década e meia sob a sua liderança, o estabelecimento de ensino e 



 

Ata nº 12/2017-2021 da AF Página 4 
 

Agrupamento que dirigiu conseguiram colocar-se num patamar idêntico ao dos 

seus congéneres da região e mesmo do país. De realçar também que durante os 

anos em que foi seu dirigente, a ligação afetiva e efetiva entre a escola Chora 

Barroso e a comunidade Riachense, bem assim como a salutar relação que 

sempre manteve com os alunos que ali estudaram e respetivos encarregados 

de educação, tal como com todos os funcionários, fossem eles docentes, 

auxiliares ou outros.”----------------------------------------------------. 

Ainda no âmbito desta proposta foi pedido que se aprove este voto de pesar, 

guardando um minuto de silêncio em sua memória. Manifestar à família as mais 

sentidas condolências transmitindo o teor deste voto de pesar. Encetar 

diligências junto do Agrupamento Vertical de Escolas Artur Gonçalves e 

mesmo da Câmara Municipal de Torres Novas, sobre a possibilidade de 

perpetuar o seu nome no edifício da Escola Chora Barroso, através de placa 

evocativa ou mesmo a atribuição do seu nome a uma sala. -----------------------. 

Este ponto foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. --------- 

Ponto 3. Apreciação do inventário dos bens, direitos e obrigações 

patrimoniais à data de 31/12/2018. --------------------------------------------. 

O Presidente da Junta deu esclarecimentos sobre as últimas aquisições de 

bens, bem como os abates a efetuar. --------------------------------------------. 

Ponto 4. Apreciação e votação do mapa de pessoal da Junta de Freguesia. 

O Presidente da Junta informou que existe uma vaga decorrente da reforma 

de um funcionário, que deverá ser a de um assistente técnico para garantir o 

funcionamento da Junta. Este ponto foi posto à votação, tendo sido aprovado 

por unanimidade. -------------------------------------------------------------------. 

Ponto 5. Apreciação dos mapas relativos à situação financeira da Junta à 

data de 30 de Maio de 2020. ----------------------------------. 

O Presidente da Junta, esclareceu o saldo orçamental está mais elevado 

porque inclui os valores referentes ao projeto da Casa do Povo e 

acessibilidades do edifício da Junta de Freguesia já transferidos pelo 

Município. -----------------------------------------------------------------------. 

Ponto 6. Aprovação e votação da 2ª revisão do (PPA) plano de atividades, 

ações mais relevantes de 2020. ----------------------. 

O Presidente da Junta informou que existe um projeto que não tinha vindo à 

Assembleia, que será apresentado nesta Assembleia para a sua autorização. 

Trata-se da pavimentação e passeios desde a destilaria até ao cruzamento da 

Rua da Liberdade, bem como da pavimentação do Largo da Estação. As obras 

serão executadas pela Câmara. O custo do projeto que é cerca de 2500 Euros, 

será pago pela Junta. Joaquim Madeira alertou para o facto de se começar a 

pensar em fazer passeios dentro de algumas ruas de Riachos, pelo menos 

projetos, para que quando houver oportunidade avançar para as obras. O 

Presidente da Junta referiu que é ambição da Junta fazer mais passeios, 
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nomeadamente na Rua Bênção do Gado, até à entrada dos Casais Novo. Este 

ponto foi posto à votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------. 

Ponto 7. Apreciação e votação do contrato interadministrativo a celebrar 

com a Câmara Municipal de Torres Novas para repavimentação da Rua C 

do Bairro Santo António em Riachos. -----------------------------. 

O valor da repavimentação dos arruamentos e a transferir pela Câmara é de 

5.653,11€ mais IVA, tal como o descrito no contrato interadministrativo que 

se anexa a esta Ata. 

Colocado este ponto sete à votação, foi aprovado por unanimidade. ------------ 

Ponto 8. Projecto de ampliação e requalificação da Casa do Povo – Votação 

da Proposta da Junta de Freguesia. -----------------------------. 

A proposta da Junta que faz parte de um anexo a esta ata, propõe a aprovação 

do anteprojecto conforme desenho 1 (um) anexo à proposta.-------.O 

Presidente da Assembleia leu uma adenda à proposta da Junta de Freguesia. 

Esta adenda foi proposta pelo Grupo do PS, e consta do seguinte teor” No 

sentido de completar a proposta da Junta de Freguesia, o grupo de deputados 

do Partido Socialista à Assembleia de Freguesia de Riachos, tendo como 

objetivo que a futura Casa do Povo de Riachos, seja dotada da maior 

versatilidade possível, entende que o salão de 100 m2 adjacente ao salão 

principal, seja divido para poder servir duas entidades em simultâneo, mas 

para que facilmente se possa tornar num salão único e amplo, utilizando para 

isso materiais modernos, construindo uma parede amovível com divisórias 

retrateis. Esta adenda, vem respeitar a filosofia da proposta 1 apresentada 

pela Junta de Freguesia, salvaguardando ao mesmo tempo a versatilidade de 

um espaço, que proteja a obra numa visão mais sustentada e alargada. Assim, 

propomos à Assembleia de Freguesia que esta adenda seja incluída na proposta 

1, aquando da sua votação. ---------------------------------------------------------. 

Joaquim Madeira manifestou que sendo um projeto que é do interesse de 

todos, começou por ler um texto sobre este tema, nomeadamente sobre a 

divisão numa sala nova a criar, entretanto referiu que irá apresentar uma 

declaração de voto. ----------------------------------------------------------------. 

Carlos Duarte (CDU) Disse que estava desiludido com este processo, e que o 

espaço não podia ficar na sua quase totalidade cedido ao Rancho. Em relação à 

divisão da sala, não concorda com a sua divisão. ----------------------------------. 

Tiago Borga (PSD) concorda com a divisão da sala em duas, uma para o Rancho   

Passou-se então à votação em separado da proposta da Juta de Freguesia, que 

se transformou no ponto 8 – A), a qual foi aprovada com duas abstenções (CDU 

e (BE)  e da adenda à proposta apresentada pelo Grupo do Partido Socialista, 

ponto 8 – B), que foi aprovada por unanimidade.----------------------------------. 

Ponto 9. Apreciação do relatório da atividade da Junta de Freguesia do 

período de 16/02/2020 a 05/06/2020. --------------------------. 



 

Ata nº 12/2017-2021 da AF Página 6 
 

Foram lidas algumas partes do Relatório, e foi abordado a questão do 

aniversário da Junta de Freguesia, salientando-se que não existem condições 

para as comemorações de modo habitual. Serão no entanto distinguidas - a 

exemplo dos anos anteriores – pessoas ou coletividades, que de algum modo 

contribuíram para o engrandecimento de Riachos. 

Ponto 10. Informações do Presidente da Junta -------------------------------. 

O Presidente da Junta informou sobre a apresentação de uma candidatura ao 

PDR2020 “renovação de aldeias” com um projeto sob o título “Parque Vida + 

saudável e circuitos culturais”, que inclui uma a remodelação do parque 25 de 

Abril. ----------. 

Antes do fim desta Assembleia, o Presidente da mesma perguntou se alguém 

se opunha que os pontos 2 A, 2 B, 6,7, 8 A e 8 B sejam aprovados em minuta, 

não houve qualquer oposição a este procedimento. -------------------------------. 

Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia, deu por encerrada a 

Assembleia de Freguesia, da qual se lavrou a presente ata. ---------------------- 
(Ata já aprovada e arquivada com os respetivos anexos e rubricada em 
todas as folhas pelo Presidente da Assembleia e Secretários) ---------------
_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




