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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 

REALIZADA NO DIA DEZANOVE DE ABRIL 

DO ANO DOIS MIL E DEZOITO 

 

 

------- Aos dezanove dias do mês de Abril, do ano dois mil e dezoito, pelas 

vinte e uma horas, no salão do edifício da Casa do Povo, reuniu este órgão em 

sessão ordinária, com a ordem de trabalhos que constitui anexo um a esta ata 

registando-se as seguintes presenças: presidente – David Garcia (PS); 1º 

secretário – Sara Sá (PS); 2º secretário – António Gaspar(PS); João Moreira 

(PS); Miguel Cunha (PS) ; Célia Oliveira (PS); Joaquim Madeira (BE);Tiago 

Borga (PSD) e Carlos Duarte (CDU).----------------------------------------------- 

------ Estiveram igualmente presentes os elementos do Executivo da Junta, 

presidente José Júlio Ferreira e a secretária Sónia Parreira . ------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia 

cumprimentou o publico presente e deu início aos trabalhos informando que de 

acordo com o artigo décimo terceiro do Regimento Interno, foi aceite o 

pedido do BE a substituição do João Luz pelo Joaquim Madeira. De seguida, 

deu  inicio ao período antes da Ordem do Dia.------------------------------------- 

------ O primeiro interlocutor, o Senhor Farinha Paula cumprimentou os 

presentes e referiu que vinha falar sobre as obras da Casa. A sua opinião é 

que o que está projetado é uma mais valia para Riachos, visto ser uma sala 

digna para espetáculos mas que vai "matar" uma sala que tem atividade 

constante como ginástica, ensaios do rancho e que com um anfiteatro fixo as 

mesmas  tem de deixar de existir. Acrescenta que colocando por baixo do 

Balcão umas bancadas amovíveis resolveria o problema e quando precisas para 

espetáculos davam para cerca de cem pessoas. Refere ainda que já ouviu outra 

opinião, que seria aproveitar o espaço por trás da Farmácia e avançar até ao 
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mercado. É da opinião que não se deve desperdiçar a utilidade que a sala tem.- 

------ O segundo interlocutor, Sr. Nuno Ferro desejou uma boa noite a todos 

os presentes  e pede esclarecimentos relativamente a dois ou três pontos se 

souberem responder. Em relação ao nó de acesso à Zona Industrial, questiona 

se não é o momento que a Junta poderá fazer alguma força e questiona 

também as vantagens e segurança para Riachos. Os passeios, a segurança 

junto ao Jardim, o passeio pedonal do Nicho à Vila? Questiona ainda o que o 

Presidente da Junta tem em mente fazer em relação ao trânsito da Costa 

Brava e Rua São José. Faz ainda convite ao Presidente para elaboração duma 

Comissão de Trabalho relativamente à Costa Brava e Rua São José.------------- 

------ Numa terceira intervenção, Senhor Joaquim Inverno manifesta a sua 

opinião que alguma coisa deve ser feita para os peões atravessarem a estrada 

na Av. dos Boieiros em segurança, e que relativamente ao Nicho é essencial as 

duas faixas e haver passeios.-------------------------------------------------------

----- O Senhor Joaquim Madeira (BE) pediu palavra e começa por referir que 

não lhe compete dar explicações a projetos, mas acha que Farinha Paula está 

equivocado quanto a espaços. A sala que está projetada tem área suficiente. 

Diz ser natural a ideia ter muitos defeitos, mas é um plano de trabalho. 

Poderão haver espaços mal aproveitados em Riachos que servem para outras 

coisas, mas a Casa do Povo está há cinquenta anos neste estado. Em desabafo 

diz só não mudar de Terra por não ter para onde ir. Acrescenta para irem 

pedir ao Sr. António Rodrigues que prometera a Casa da Cultura.--------------- 

------ Em relação à Variante diz já ter dado opinião e ter dito tudo, até dando 

alternativas, mas que a Câmara de Torres Novas nunca conseguiu dizer porque 

optou por isso. Não diz que não seja a melhor opção, mas que ainda ninguém 

soube explicar. Acha que a Câmara de Torres Nova livra-se assim da Variante 

de Riachos e da EN 3, entre outras razões. É lamentável que não haja 

transparência da parte da Câmara.------------------------------------------------- 

------ Falou ainda do Centenário da Grande Guerra e que esperava poder ter 

havido nesta Terra uma evocação ou algo que marcasse o centenário. 

Acrescenta que houve pelo menos dois Riachenses a ir para Angola e quando 

julgavam que voltavam foram recambiados para França. Esperava que houvesse 

alguma coisa em Riachos, como a colocação de uma lápide com o nome dos 

Riachenses.-------------------------------------------------------------------------- 

Num último ponto chama a atenção para a continuação de estacionamento 

abusivo no Largo, que se devem criar condições para a não existência de 

estacionamentos incorretos. -------------------------------------------------------

------ O Senhor Farinha Paula pediu a palavra e referiu que "meu amigo é o que 

me chama a atenção e não o que abana a cabeça”. Diz não ter sido uma critica 

mas uma sugestão. Diz fazer falta uma sala pequena para fazer assembleias e 

receber pessoas. Acrescenta que em termos de sonoridade não deve haver 

melhor.-------------------------------------------------------------------------------
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------ O Senhor Nuno Ferro fez nova intervenção para referir que nada tem 

contra a estrada , só gostaria de saber o porquê da Câmara insistir em ser 

aqui. Falou ainda que no site da Junta viu o assunto do Espaço Cidadão e as 

acessibilidades à Junta. Questiona que tendo um edifício que era a sede da 

Sopovo, se não seria uma mais valia para a Junta, visto ter várias salas, 

acessibilidades, estacionamento e até um bar.------------------------------------

-------  O Senhor Carlos Garcia pediu palavra e disse ter três reparos. Diz 

viver na Rua São Silvestre e que verifica que há semanas há um buraco na 

rotunda que faz acesso à Rua, e questiona como se gasta dinheiro a tentar 

reparar uma coisa que não dá para reparar assim, estão sempre a por alcatrão 

que acaba por saltar. Chamou a atenção para uma rua pequenina e muito 

miserável, a rua Entre Ruas, que está mesmo muito má. Por ultimo questionou 

porque ainda não foi retirada a iluminação de Natal, que tudo tem o seu 

tempo.------------------------------------------------------------------------------- 

------  O Senhor Carlos Duarte(CDU) pediu a palavra e referiu que na reunião 

de doze de Dezembro foram aprovados dois pontos, o transito na Rua de São 

Silvestre e a rua junto à Casa do Povo que seria de sentido único.---------------

------  O Senhor Joaquim Madeira(BE) disse que quando a Rua de São José foi 

intervencionada levou passeios, passagem de peões elevadas, colocados sinais 

de transito proibido a pesados. Acrescenta que sinais já lá não estão e 

questiona porque foram retirados?------------------------------------------------- 

------ O Presidente David Garcia explicou e pediu ao Presidente da Junta José 

Júlio que em relação aos acessos guardasse para o Ponto onde está 

mencionado. O Senhor Presidente José Júlio fez uso da palavra e referiu que 

a questão da Casa do Povo, o projeto é para manter e ser feito por fases. Diz 

que a sugestão do Farinha é pertinente.-------------------------------------------

-------  Deu explicações sobre o projeto e que a aquisição da Sopovo tinha sido 

uma opção. Em relação ao Mercado, já houve acordo de valores entre 

proprietário e Câmara.--------------------------------------------------------------

-------  Em relação ao projeto da Variante, a posição da Junta é defender a 

posição da Câmara. Estavam duas propostas em cima da mesa, a ligação do 

Entroncamento pelo E.Leclerc e esta. A posição da Junta foi defender a 

posição para melhorar acessibilidade. Tentamos defender as questões de 

segurança mas nada está definido. O transito de camiões na Rua de São José 

aflige visto a mesma não estar preparada para isso, nem a da Costa Brava.-----

-------  Em resposta ao Senhor Carlos Garcia em relação à rotunda, enquanto o 

tempo não estiver bom, não podem intervir. Já em relação à Rua Entre Ruas e 

Menino de Deus, o troço para ser arranjado tem que ser rebaixado, a Câmara 

não tem maquina, e está à espera que se possa incluir no pacote a Rua Vale 

Incenso, para todas serem arranjadas, porque ninguém vem para arranjar só 

um pouco.----------------------------------------------------------------------------

-------  A iluminação de Natal vai-se adiando e foi ficando. Em relação às 



Ata nº 04/2018 da AF Página 4 
 

comemorações, disse ter ido a França para as Comemorações da Batalha de 

Laly e ter gostado bastante. Torres Novas homenageou O centenário e foi 

cerimonia bastante emotiva. Lá fora sente-se Portugal, cá dentro sente-se 

Riachos.------------------------------------------------------------------------------ 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David  Garcia, deu início à 

ordem de trabalhos, que é bastante extensa.---------------------------------

----- Ponto Um, Apreciação e votação da ata da sessão ordinária de 12 

de Dezembro de 2017 e Extraordinária de 05 de Março de 2018-------

----- Ata  de 12 de Dezembro foi aprovada com oito votos a favor e uma 

abstenção do Senhor Joaquim Madeira.--------------------------------------------

-------  Ata de 05 de Março aprovada com sete votos a favor e duas 

abstenções dos Senhores João Moreira e Joaquim Madeira----------------

---- Ponto Dois, Apreciação e votação dos documentos de prestação de 

contas do ano de 2017.---------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia David Garcia deu a palavra ao Presidente 

da Junta de Freguesia para breve nota explicativa , José Júlio Ferreira tomou 

o uso da palavra clarificando o documento e explicitando os valores que se 

gastaram e o saldo que transitou para 2018.Explicou ainda que no Mapa de 

Fluxos de Caixa a maior fatia são os acordos de execução e que a concessão de 

sepulturas perpétuas também tem alguma relevância. Nos pagamentos salta a 

verba que se gastou em Parques e Jardins, que inclui não só cortes de relva 

mas também alguns equipamentos.--------------------------------------------------

----- Passou-se a votação sendo aprovado com oito votos a favor e uma 

abstenção do PSD e os documentos respetivos farão parte desta ata como 

anexo um.----------------------------------------------------------------------------  

Ponto Três, Apreciação e avaliação do Inventário dos Bens, Direitos e 

Obrigações Patrimoniais à data de trinta e um de dezembro de dois mil e 

dezassete-------------------------------------------------------------------------- 

----O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia, solicitou 

esclarecimento ao presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira 

que esclareceu que não se fez grandes aquisições. Explicou que para o ano 

Mapa já tem que vir com outro rigor, pois sistema vai ser alterado.------------- 

------- Ponto Quatro, Apreciação e votação do mapa de pessoal da Junta de 

Freguesia.---------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira referiu 

que vaga para Assistente Operacional está prevista e aprovada. Ainda não se 

fez regularização da funcionária de limpeza que esta há doze anos. Que com a 

regularização dos precários será feita integração. Acrescentou que 

Assistente Técnica já terminou período experimental.---------------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia, colocou o 

documento a votação tendo este sido aprovado por unanimidade. O documento 

irá fazer parte desta ata como anexo dois.--------------------------------------- 
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------ Ponto Cinco, Apreciação e votação da 1ªRevisão do Orçamento de 

2018---------------------------------------------------------------------------------  

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia referiu que 

prende-se com o facto do saldo de gerência relativamente a 2017.Incluiu-se 

saldo da receita de 2017 e depois ajustou-se despesa à receita. ----------------

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia colocou a votação 

o documento tendo este sido aprovado por unanimidade e  o documento irá 

fazer parte desta ata como anexo três.-------------------------------------------

------- Ponto Seis, Apreciação e votação da 1ª Revisão do (PPA) plano de 

atividades ações mais relevantes e (PPI) Plano Plurianual de 

Investimentos;------------------------------------------------ 

------- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia deu palavra 

ao Presidente da Junta que explicou que o plano do PPA se mantem, o apoio a 

famílias através da Cáritas. Falou que em relação ao Espaço Cidadão no 

Edifício da Junta, não achar a melhor opção mas que a Câmara veio ver e que 

funcionará noutra sala e com acessibilidades através duma rampa. 

Acrescentou que funcionará três dias por semana, mas que a ideia é 

funcionário da Junta aprender para espaço funcionar sempre.-------------------

----------------------------Referiu que valor de coletividades e instituições 

aumentou. Que os acordos de Execução aumenta cerca de 60% para cada 

Junta .Realçou a importância de comemorar data da fundação da Freguesia e 

não da Elevação a Vila. Em relação  ao PPI referiu a pretensão de aquisição de 

viatura usada de nove lugares ao Jardim Infantil, que está em bom estado mas 

atingiu idade máxima e também duma aparelhagem de som.----------------------

-------  O Senhor Joaquim Madeira(BE) pediu palavra e diz não discordar. Se é 

o que a Junta entende fazer. A Junta é que gere freguesia. Em relação ao 

PPA, é o Plano que entende que uma Junta deve intervir, acrescenta que 

sempre foi contra aos acordos de execução, mas que sempre votou a favor. A 

Câmara despeja o que lhe é de direito por valor mais baixo, e que as Juntas 

infelizmente tem que aceitar a situação todos os anos. O valor atribuído a 

Riachos deveria ser dez vezes mais e mesmo assim era pouco.-------------------

------ O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia, colocou a 

proposta à votação sendo esta aprovada por unanimidade e o documento fará 

parte desta ata como anexo quatro.------------------------------------------------

---- Ponto Sete, Apreciação do Relatório de atividade da Junta de 

Freguesia do período de 05/12/2017 a 11/04/2018;-----------------

--- Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia questionou o 

Presidente do Executivo se queria destacar alguma situação.--------------------

----- O Presidente da Junta José Júlio Ferreira referiu que dá para ver a 

dinâmica que há na freguesia. Explicou os melhoramentos que tem sido feitos, 

assim como o inicio da recuperação da fonte em conjunto com o NAR. Referiu 

as reparações que tem sido feitas a nível escolar, as águas pluviais, mas que 
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ainda existem zonas com erva a mais pois a chuva que tem caído juntamente 

com o Sol as tem feito crescer muito.---------------------------------------------

-------  O Senhor Joaquim Madeira(BE) falou que se chegou a equacionar o 

"furo".-------------------------------------------------------------------------------- 

------ O Presidente José Júlio disse que a canalização do Jardim da Vila e do 

Jardim 25 de Abril foram revistas.------------------------------------------------

----- Ponto Oito ,Apreciação dos mapas relativos à situação financeira da 

Junta à data de 31 de Março de 2018;----------------------------

----- O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio, fez uso da palavra 

para explicar que saldo da gerência mantem-se mais ou menos igual. A Junta 

não tem pagamentos em atraso. Acrescenta que não nos podemos meter em 

grandes aventuras, mas também não andamos apertados.------------------------ 

------ Ponto Nove, Apreciação e votação da proposta do Bloco DE 

Esquerda sobre o arranjo paisagístico na barreira da Rua da Bênção do 

Gado;--------------------------------------------------------------------------------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia, pediu 

desculpa por o anexo não ter sido recebido e deu palavra ao Senhor Joaquim 

Madeira(BE) que explicou a proposta. Referiu ainda que com a tiragem das 

canas a situação pode ser perigosa. Mas acrescentou que não passa duma 

proposta, mas que a Câmara tem lá arquitetos que possam fazer.---------------- 

-------  O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira disse que 

já tinha visto projeto e gostou logo dele. Acrescentou que já foram 

apresentadas várias sugestões mas não tão agradáveis como esta.--------------

-------  Foi posto a aprovação e foi aprovado por unanimidade.--------------------

------ O documento fará parte desta ata como anexo cinco.---------------------- 

------ Ponto Dez, Informações: a) Acessibilidades á Zona Industrial e 

Riachos no âmbito do PVAE; b) Regulamento de apoio ao associativismo; c) 

Comemoração do 95º aniversário da fundação da Freguesia; d) Outros 

assuntos.---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira , referiu 

que já foi aprovada a minuta de acordo entre as Câmaras e a IP e que concorda 

que a Avenida dos Boieiros e a EN243 passe para domínio das Infraestruturas 

de Portugal. Leu ainda a carta que foi enviada pelo Senhor Presidente da 

Câmara, Pedro Ferreira.------------------------------------------------------------

-------  O Senhor Joaquim Madeira(BE) insiste que gostaria que a Câmara 

tivesse dito porquê da decisão. Que nestes projetos só se estuda Impacto 

Economico e não Ambiental. Refere que o problema  vai ser no Nicho, e que 

seria uma boa oportunidade para que a Câmara fizesse intervenção na Estrada 

de Valada ate ao Nicho.-------------------------------------------------------------

-------  O Senhor Carlos Duarte (CDU) diz que é um assunto que o preocupa 

bastante, e que na última reunião saiu cheio de dúvidas. Acha que a Câmara já 

deveria ter dito o que é para ser feito. É da opinião que será posto um tapete 
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novo até ao Nicho e que nada mais será feito. A intenção é que se vejam 

máquinas na rua e mais nada, pois máquinas na rua dão votos. Questiona 

desenvolvimento pessoal em quê?--------------------------------------------------

-------  O Presidente da Junta José Júlio Ferreira acrescentou  que é um 

projeto de Empreendimento das Atividades Empresariais. A ideia não é da 

Câmara, está integrado no âmbito do PVAE.---------------------------------------

-------  O Senhor Carlos Duarte (CDU) questiona ainda o porquê de tanta força 

da Câmara em o trazer por aqui?---------------------------------------------------

-------  O Senhor Presidente José Júlio respondeu que eles tinham que fazer 

esta obra e entendem que  sai mais barato fazer a obra com esta 

intervenção.-------------------------------------------------------------------------- 

------ O Senhor Carlos Duarte(CDU) acrescentou ainda que todos nós já 

sabemos o impacto que aquele desvio  já teve e que o problema é o Nicho. 

Gostaria de ver algo em concreto.--------------------------------------------------

-------  Relativamente aos outros pontos o Presidente José Júlio deu 

informação para cada um deles;----------------------------------------------------

-------- Ponto b), a Junta vai aplicar o regulamento e informa que só houve 

quatro a concorrer. Explica que aprovou-se na reunião pública de Abril a 

distribuição das verbas que será feita de acordo com parâmetros previstos.---

------ Relativamente ao ponto c),Qualquer pessoa pode propor à Junta de 

Freguesia nomes individuais ou coletivos para serem distinguidos.---------------

-------  Ponto d) Referiu que relativamente as comemorações do 25 de Abril ou 

se tem condições para se fazer alguma coisa como deve ser ou não se faz. 

Acrescentou que a Junta se vai juntar a Torres Novas nas comemorações, mas 

que se procederá ao Içar da Bandeira as 9h30 m na sede da Junta. Pediu ainda 

para não se encolherem de mandar/enviar sugestões.----------------------------

------ O Senhor Miguel Cunha (PS) fez uso da palavra para dizer que foi 

deliberado na última reunião de câmara verba até duzentos mil euros para o 

relvado sintético e que haverá revisão de orçamento onde virá mencionado.----

------ O Senhor Joaquim Madeira(BE)  questionou se vão fazer investimento 

grande a nível do piso e se  a envolvência ficará assim?---------------------------

------ O Senhor Miguel Cunha (PS) respondeu que está também previsto o seu 

arranjo.------------------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Carlos Duarte (CDU) pediu a palavra e falou que se irá 

realizar a 15ª festa do Padroeiro que já faz parte da Terra e que trabalham 

em conjunto com as coletividades. Aproveitou para lançar desafio ao 

Presidente da Assembleia para a realização de um jantar na festa.-------------

------------------- Para terminar O Presidente da Assembleia de Freguesia, 

David Garcia(PS), deu conhecimento dos dois eventos onde a Assembleia 

de Freguesia foi representada, o Aniversário do Rancho Folclórico e o 

Lançamento da Festa do Padroeiro. Agradeceu ainda ao  Nuno Ferro que foi 

o único elemento do publico presente até final e despediu-se dizendo "Vale a 
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pena viver em Riachos". 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 e 

assinadas pelo Presidente e Secretária) ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 
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