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SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 

REALIZADA NO DIA VINTE E OITO DE DEZEMBRO DO 

 ANO DOIS MIL E VINTE 

 

 

------- Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro, do ano dois mil e vinte, 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; João Moreira (PS); 

Miguel Cunha (PS);Carolina Cunha (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.---------------------

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

sessão começando por cumprimentar os elementos presentes.-------------------

----- O  Carlos Duarte pediu a palavra e começou por referir que deveria haver 

um maior cuidado na elaboração das atas, que os assuntos tem que ter mais 

contexto, para quem ler saber do que se falou na reunião. Que há questões que 

são apresentadas de forma muito sucintas, dando como exemplo a questão dos 

Ecopontos na 2ª Fase da Sopovo, questão que tinha sido abordada na última 

reunião. Acrescentou que era uma crítica construtiva.----------------------------

-----Tomou a palavra o Senhor Joaquim Madeira, que começou por cumprimentar 

os presentes e revelar a inconfidência de que se tinha esquecido de ler a ata. 

Referiu que não é fácil a elaboração e que já teria feito atas para uma 

instituição. Sugeriu para quem ficar na Assembleia, que se comece a gravar, não 

precisando de ser com imagem, mas só o som. Que no futuro poderá haver 

estudante universitário a querer fazer estudo e se houver um arquivo, tem onde 
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se basear.----------------------------------------------------------------------------

----Disse ainda não ter estado presente na comemoração do Aniversário da 

Freguesia, mas que tinha pensado em falar sobre as Assembleias de Freguesia. 

Frisou que se lembra das intervenções, e que, em cada quatro anos se tem 

descido degraus. Que estamos aqui para fazer uma coisa que a Lei obriga, mas 

que há coisas que se passam na freguesia de Riachos, que nos passam ao lado. 

Referiu que já tem sido confrontado com coisas, das quais não tem 

conhecimento. Deu como exemplos a decisão da Câmara decidir ampliar a Zona 

Industrial e que lhe perguntaram se havendo lá tanto terreno e não havendo 

empresas, o porquê de comprarem mais?-------------------------------------------

---O segundo exemplo deu-se por ver uma fotografia da apresentação dos 

ecopontos, mas questiona a quem foi feita essa apresentação? É da opinião que 

a Assembleia deveria saber, não decidir, mas saber. Que a Assembleia é um 

Órgão completamente irrelevante, que não conta para nada. Que se está a 

deixar para quem vem, uma coisa muito fraquinha, sem alicerces.----------------

----- O Senhor Tiago Borga fez uso da palavra começando por cumprimentar os 

presentes e questionar como esta o Projeto da Casa do Povo? Falou também na 

Estrada do Relvas, que não tem pintura e que no Inverno é sempre um perigo, 

se não será possível pintar? Questionou ainda se em relação ao Mercado, se há 

algum projeto em vista?-------------------------------------------------------------

---O Presidente da Assembleia, David Garcia questionou se mais alguém queria 

fazer uso da palavra e deu então a palavra ao Senhor Presidente da Junta, José 

Júlio.---------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Junta, José Júlio cumprimentou os presentes e em 

resposta as questões apresentadas, referiu que acha importante a questão das 

atas e que se deve dar oportunidade a todos os membros de as retificarem. 

Acrescentou que as atas são publicadas no sitio da Freguesia e toda a gente tem 

acesso, logo deve haver cuidado. ---------------------------------------------------

Em relação a Zona Industrial disse que para a de Riachos ou qualquer outra, 

para empresas se instalarem tem que haver terrenos e condições. Informou que 

teve para haver candidatura a financiamento para as infraestruturas de se 

adquirir mais terreno para ser alargada porque não cumpria os mínimos. --------

Em relação aos Ecopontos disse ser um projeto piloto da Resitejo e que se vai 

iniciar, para já, só numa parte da Vila de Riachos, mas que acha que a Resitejo 

organizou bem a promoção. Que foi feita a divulgação e as pessoas mostraram 

interesse.----------------------------------------------------------------------------

Quanto a estrada do Relvas, enquanto foi do domínio da Câmara, esta não o fez, 

mas agora que já passou para o domínio das Infraestruturas de Portugal, há 

mais dificuldade em exigir mas que vai fazer diligências nesse sentido e 

informar o Tiago Borga.----------------------------------------------------------

Ainda em resposta as questões apresentadas pelo Senhor Tiago Borga, disse 

que em relação ao Mercado e em termos de projeto, só não tem o desenho 
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porque Presidente da Câmara ainda não teve tempo de receber o projetista, 

segundo sabe, mas a intenção é que tenha ligação à Casa do Povo, manter o 

espírito da Praça com 3 ou 4 bancas fixas, manter a traça exterior da Casa do 

Jornal. A casa onde funciona o Jornal é para manter, com as devidas adaptações 

para funcionamento deste e com uma sala de  apoio a eventuais eventos no  

espaço exterior.---------------------------------------------------------------------

O Senhor Joaquim Madeira deu explicação da proposta por si apresentada e 

continua a sugerir que não se faça nada no lado do cinema, porque não se sabe o 

dia de amanhã.-----------------------------------------------------------------------

--O Senhor Carlos Duarte pediu a palavra e em relação as palavras do Senhor 

Joaquim Madeira, referiu que a fragilidade da Assembleia de Freguesia poderá 

passar um pouco pela comunicação. Frisou que no dia 23 na inauguração do 

Espaço Cidadão, só dois dos quatro partidos estiveram presentes. Que nós como 

Assembleia temos que ter mais responsabilidade nas coisas da Freguesia, 

acrescentando que das nove pessoas da lista, mais alguma poderia estar 

presente. --------------------------------------------------------------------------- 

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

de trabalhos. -------------------------------------------------------------------

Ponto Um, Apreciação e votação da Ata da reunião ordinária da assembleia 

de freguesia de 29 de Setembro de 2020;------------------------- 

A ata de 18 de Junho foi aprovada por maioria com uma abstenção de Carolina 

Cunha (PS) devido á sua ausência da reunião.-------------------------------------- 

Ponto Dois, Apreciação e Votação da proposta da Junta de Freguesia, dos 

documentos previsionais para o ano de 2021-Orçamento da Receita e 

Despesa, Plano Plurianual de Ações e Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI);------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia, David Garcia deu a palavra ao Presidente da Junta, 

José Júlio que começou por referir que no capítulo das receitas, as mais 

significativas vem do Orçamento de Estado. Informou que a Câmara acabou por 

aceitar a transferência de mais competências o que aumentou a verba de 

sessenta e tal para oitenta e tal mil euros. Na questão das limpezas de bermas 

e passeios, não se conseguiu a totalidade desta competência porque a Câmara 

argumentou que não conseguia separar do contrato com a Suma o anexo 

referente a Riachos. Realçou o aumento relativamente ao orçamento da receita 

mas disse que no orçamento da despesa não há praticamente despesa de capital, 

o que só virá a acontecer na revisão do orçamento.--------------------------------

O Senhor Miguel Cunha questionou a despesa dos 12 mil euros de água e se terá 

sido falado alguma coisa com a Câmara em relação ao furo?----------------------

O Presidente José Júlio respondeu que será para avançar, segundo o acordado, 

e que a Câmara é que fará o furo.---------------------------------------------------

Acrescentou que no PPI quer arranjar a fonte da Rua da Fonte, e que o Senhor 

Joaquim Madeira terá apresentado um projeto mais exequível do que aquele que 
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se tinha e é esse que vai avançar. Gostava ainda de gastar no ringue da 2ª Fase, 

pois o ringue e zona envolvente tem mais condições do que o do parque 25 abril. 

O projeto seria a colocação de relvado sintético, balneários, e que no início seria 

um campo misto de ténis e futebol, mas que ao falar com Senhor sobre a 

colocação, percebeu que para essa relva teria que ter um calçado apropriado e 

assim ficamos só pelo futebol e arranjo da zona envolvente.---------------------

O Senhor António Gaspar questionou se há algum feedback de quando acabam 

os passeios.-------------------------------------------------------------------------

O Presidente José Júlio respondeu que o feedback que tem é que vão continuar 

quando o tempo estiver bom.--------------------------------------------------------

O Senhor Joaquim Madeira pediu a palavra e começou por referir que sabe o 

que está no Orçamento, porque já tinha falado com o Presidente José Júlio e 

que lhe terá logo explicado na altura. É da opinião que o bairro precisa realmente 

duma intervenção e que aquele ringue de cimento quando estava a ser feito, já 

estava ultrapassado. Que as ruas ainda estão com asfalto de origem, as bermas 

é como estão, as árvores que escolheram foram do pior e maior parte já lá não 

está. Acrescentou que é das zonas de Riachos mais carenciadas em termos de 

arranjos Urbanísticos e que não lhe parece que seja neste mandato, mas que se 

prepare o Parque 25 de Abril. Relativamente a Casa do Povo e apesar de ser uma 

obra feita pela Câmara a obra é da Junta mas que na ausência de propostas 

concretas é sinal que não serão feitas por agora. Projeto poderá vir a ficar ao 

lado do outo da Casa da Cultura, não há nada no orçamento da Câmara e que 

neste há uma rubrica que diz edifícios, onde cabe muita coisa. Questionou ainda 

se a informação de 2 funcionários para Riachos, se está mesmo decidido.-------

O Senhor Tiago Borga questionou se em relação ao campo de Casais Castelos, 

não se pode mexer mesmo?---------------------------------------------------------

O Presidente José Júlio respondeu que não há nada previsto a curto prazo, a 

não ser manter e tentar manter o campo limpo.-----------------------------------

-------O Presidente da Assembleia, David Garcia colocou a votação, o qual foi 

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

Ponto Três, Apreciação e votação da proposta da Junta de Freguesia para 

alteração do mapa de pessoal para o ano de 2021;----------------------------

- O Presidente da Assembleia, David Garcia deu palavra ao Presidente da Junta 

para esclarecimentos.--------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Junta referiu que vem propor ser alterado para mais 

uma contratação de Assistente operacional. Explicou que está a pedir a termo 

certo porque é fruto de uma delegação de competências, daí termos que 

concretizar primeiro a transferência de competências e um assistente técnico 

para dar apoio e a Junta não fechar até por causa do Espaço Cidadão. ----------

O Senhor Joaquim Madeira questionou em relação ao meio tempo e que a Junta 

não pode lançar concurso para assistente técnica, pois não poderá ter género. É 

da opinião que sendo a meio tempo as pessoas mais qualificadas poderão nem 



Ata n.º15/2020 da AF 
 

aparecer a concorrer. Meio tempo é forma de afastar muita gente qualificada 

e que quer que fique registado que se deveria fazer-se um esforço para 

contratar umas pessoas a tempo inteiro. Que a Administração Publica e Órgãos 

do Estado deviam evitar essa precariedade. Se é preciso contratar que seja em 

condições e a tempo inteiro. ------------------------------------------------------

Foi posto a aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade.---------------------

Ponto Quatro, Apreciação dos documentos sobre a situação financeira à 

data de 30/11/2020 e relatório de atividades da Junta de Freguesia;-----

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

Junta, José Júlio para realçar o mais importante.---------------------------------

----O Presidente da Junta, José Júlio informou que o valor a transitar será a 

volta dos 90 mil euros e que estes relatórios de atividades são postos no site. 

Informou ainda que nas obras do cemitério, falta pintar e mais umas pequenas 

coisas. Que foi feita uma vistoria ao prédio do Martinho Gato e notificaram uma 

senhora que deve ser a proprietária, porque aquilo está um perigo. ------------

Referiu, também que continuam a apoiar algumas coletividades, a ajudar a 

Cáritas e a Escola Chora Barroso. -----------------------------------------

Acrescentou ainda que o tesoureiro, o Senhor José Ferreira conseguiu reunir 

todos os proprietários dos terrenos que confinam com o Rio Almonda para 

tentar colaboração na limpeza das margens do rio. Afirmou que uma das lutas 

que tem é colocar umas lombas de limite de velocidade em 2 ou 3 locais da Vila, 

mas está difícil. ----------------------------------------------------------------

Sobre a transferência de competências, disse  que o que não está totalmente 

de acordo com o que foi aprovado em assembleia de freguesia  é a parte das 

limpezas, que o restante está mais ou menos tudo. A transferência será feita 

pela DGAL mas essa situação não se vai já verificar em janeiro porque a Câmara 

não fez as “coisas a tempo”. Quanto a Casa do Povo, não quer ser pessimista nem 

otimista, mas o Presidente da Câmara falou bem e gostou de o ouvir falar, mas 

não vê a curto prazo a Câmara transferir cerca de oitocentos mil euros para a 

obra, que é o valor para concretizar do projeto. Disse que quando pensou em 

iniciar a obra, pensou em ser 200 ou 300 mil euros e não nestas complicações 

todas. O concurso ser para 200 mil é uma coisa, agora para 700 ou 800 mil é 

outra. Na melhor das hipóteses seria iniciar no final de 2021.Disse ainda que 

pavilhão agora é prioridade. --------------------------------------------------------

Falou ainda no alargamento do posto de carregamento de viaturas elétricas a 

Riachos, que já o tinham questionado onde se pode colocar. Sugeriu na zona do 

Centro de Saúde, Jardim da Vila. ------------------------------------------------- 

Em relação aos passeios, decidiu-se fazer até ao Cruzamento dos Casais Novos. 

Quanto a execução dos passeios da Zona da Estação, é a Câmara que vai 

assumir.------------------------------------------------------------------------------

--O Senhor Joaquim Madeira referiu que não nos devemos ir embora no final de 

2021 sem resolver uma situação da qual já falamos, que era dos topónimos do 
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Senhor Bernardo Carrilho e António Pereira Sousa. Se não há ruas, tem que se 

arranjar qualquer coisa.-------------------------------------------------------------

-Questionou ainda se a recolha seletiva porta a porta se é desde a Avenida dos 

Boieiros para Norte e se inclui a Rua Dr. Rivotti e o Largo?----------------

Informou que não foi a inauguração do Espaço Cidadão porque estava ocupado e 

nem se lembrou de perguntar a outra pessoa se poderia lá ir, e que com isto da 

pandemia tem evitado locais com muita gente.--------------------------------

Ponto Cinco, Informações do Presidente;---------------------------

Como este ponto esteve interligado com outros pontos, e nada mais havendo a 

falar o Presidente da Assembleia, David Garcia agradeceu a presença e 

participação de todos, desejou ainda um Bom Ano de 2021 e que dêmos o melhor 

de nós por 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 pelo Presidente da Assembleia e Secretários) -----------
________________________________________________________
________________________________________________________
___ 
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