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------- Aos dois dias do mês de Setembro, do ano dois mil e vinte um, 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); 

Célia Oliveira (PS); Joaquim Madeira (BE);Tiago Borga (PSD) e Carlos Duarte 

(CDU).--------------------------------------------------------------------------------

---- Por motivos pessoais Miguel Cunha pediu dispensa, sendo chamado para o 

substituir o elemento seguinte na Lista do PS, José Ferro.-----------------------

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

presidente José Júlio Ferreira, o tesoureiro José Ferreira e a secretária Sónia 

Parreira.-----------------------------------------------------------------------------

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

sessão começando por cumprimentar os elementos presentes e informando que 

no período antes da Ordem do Dia, apresentaria Voto de Pesar pelo companheiro 

Germano Moura que marcou presença por várias vezes nas Assembleias. Iriamos 

assim homenageá-lo desta forma. --------------------------------------------------

----- Deu assim de seguida palavra ao Joaquim Madeira, que começou por 

desejar boa noite a todos os presentes e cumprimentando a quem ainda não o 

tinha feito. Acrescentou que teria muito para dizer, mas que também já não o 

ía fazer porque não valeria a pena. Era para o ter feito na sessão solene da 

semana anterior, mas não o fazendo, queria hoje apenas falar uma ou duas coisas 

acerca das comemorações. ---------------------------------------------------------
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-------------A Junta irá ter uma transformação, serão outras pessoas ou talvez 

não, é uma incógnita, não sabendo se os vindouros terão intenção de continuar 

essas comemorações, já que é uma coisa recente. Uma das coisas que a Junta 

fez foi distinguir as pessoas que tinham feito alguma coisa, se quem vier tiver 

intenção de continuar estas entregas de louvores, tem que ter atenção pois a 

Sociedade Riachense é muito diversificada, não tem só pessoas que se distingam 

num ou outro sector. Houve pessoas que nunca chegaram a empresários, mas que 

nas suas atividades se distinguiram. Um bom carpinteiro ou eletricista também 

são dignos de distinção. -------------------------------------------------------------

----------Frisou que esta coisa de louvores e medalhas tem uma responsabilidade 

que é da Junta, mas que em muitos “lados” entregam a um grupo de pessoas 

independentes. Acrescentou ainda que ficava bem atender a diversidade da 

freguesia. ---------------------------------------------------------------------------

----O segundo assunto que queria falar era que a sua presença na sessão solene 

teria sido por ser convidado, mas que lhe foi posta a condição de “não se esticar 

muito” no discurso. Acha que passou um minuto do tempo que lhe foi permitido, 

mas que houve um convidado que abusou e que nunca tinha visto uma coisa de 

tão baixo nível e que o mesmo teria feito passar-se por vítima, referindo-se ao 

Senhor presidente da Câmara. -----------------------------------------------------

----- Referiu também que não faz intenções de voltar a Assembleia, nem como 

público. Que vamos começar uma nova vida, alguns de nós voltarão, outros não. 

Espera ainda continuar atento, mas que não é preciso estar presente. Tem 

estado atento aos novos candidatos, e que havendo uma pessoa dar a cara, 

quanto aos outros nada se sabe, mas que devem partilhar das mesmas ideias. É 

a continuação de há muitos anos, vê gente nova, mas com ideias velhas. Reforçou 

que as ideias dos candidatos são todas velhas, falando como as necessidades 

fossem de há trinta anos. ----------------------------------------------------------

------ Falando dos Censos 2021, mas sendo os resultados ainda preliminares, 

dizia que Riachos estava a ficar uma vila de velhos, olhavam para mim, mas agora 

os dados estão lá. Quando vejo aparecerem com ideias para a população jovem, 

não faz sentido. O que vê é propostas de betão e alcatrão. Diz ser preciso mais, 

mas não vê preocupações com o ambiente e alterações climáticas. O Covid 19 

comparado com isso é uma brincadeira de crianças. Isto é uma atenção para os 

candidatos, se em casa podemos fazer uma coisa tão simples como separar o 

lixo, as Juntas e as Autarquias também podem fazer algo. -----------------------

------ Em relação á Cultura não é só dar dinheiro a uma associação ou outra, a 

Junta deverá ser um dinamizador. Temos instituições, IPSS ou de carácter 

particular, mas estão direcionadas para áreas muito concretas. E as Juntas o 

que fazem? Não fazem porque não estão preparadas, sendo regra geral 

comissões de melhoramentos. ------------------------------------------------------

----- Para terminar disse que este foi um mandato com muitas ou poucas coisas, 

mas que marcaram. Realçou o projeto da Casa do Povo, fazendo que anda, mas 
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não anda. Mas que quer acreditar que vá para diante. Quer acreditar também 

que o Mercado terá alguma intervenção, para ser utilizado. Quanto á Sede da 

Sópovo era bom que passasse para domínio publico. Realçou ainda um facto 

bastante negativo que marcou e que gostaria que o tempo não lhe venha a dar 

razão, mas que vai dar, que é um facto bastante negativo para a nossa freguesia, 

que foi a Variante – acesso à zona industrial. Sendo só a sua opinião, acha que o 

tempo lhe dará mesmo razão. Não se vai beneficiar nada com aquilo e só vamos 

sair prejudicados. Foi um erro muito grande optarem por ligar as Zonas 

Industriais e ligar a A23 passando por dentro de duas localidades, podendo não 

passar. Fez assim um breve balanço e pediu desculpa por se ter alongado. ------

-------David Garcia agradeceu ao Joaquim Madeira e deu palavra ao Carlos 

Duarte. ------------------------------------------------------------------------------

------Carlos Duarte cumprimentou os presentes e apresentou algumas questões 

em relação a algumas situações: Não percebendo as repavimentações dos 

passeios junto á Estação, questionou se é para ficar como está? Na Rua Padre 

Cruz, está-se à espera da repavimentação da EN3 para alcatroar aquele 

bocadinho? Em relação a data de aniversário da Freguesia, qual a data certa? -

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

queria fazer uso da palavra e deu então a palavra ao Tiago Borga. ---------------

-----Tiago Borga cumprimentou os presentes e acrescentou que não ía 

questionar nada, pois irá estar no Relatório de Atividades. Sendo a sua última 

Assembleia, agradeceu os quatro anos e referiu que foi uma aprendizagem. 

Espera que quem fique ou quem vá para a Junta, continue o trabalho e faça o 

melhor pela Freguesia.---------------------------------------------------------------

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

Junta, José Júlio.--------------------------------------------------------------------

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

por esclarecer que em relação ás comemorações, a data do aniversário da 

fundação Junta não foi inventada por ele. que já havia essa data quando chegou 

à Junta. Informou que há dois anos é que o alertaram através do Facebook, mas 

que essa pessoa que passa tantas vezes por si nunca lhe disse nada 

pessoalmente, nem nunca lhe tinha mostrado qualquer documento a não ser este 

que agora foi tornado público Esse documento torna claro que a fundação foi a 

28 de agosto e sendo assim de futuro deve ser nessa data. Sobre a 

comemoração do aniversário da Vila, é sabido a sua opinião - Riachos ainda não 

atingiu melhorias para comemorar o aniversário de elevação a Vila. Disse ver 

uma Vila de 5 mil pessoas e pensar se haverá no País uma freguesia que com este 

número de habitantes que não tenha um equipamento cultural ou um estádio que 

esteja nas condições do nosso. É da opinião que somos tratados como mais uma 

aldeia do Concelho de Torres Novas e não como uma Vila. ----------------------- 

Em relação a atribuição das distinções, acha não haver mal nenhum e só enaltece 

quem as recebe e quem homenageia. Não foi inventado por si e que já havia um 
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Regulamento que se cumpriu e já devem ter sido entregues 50 ou 60 medalhas 

de mérito. Acrescentou, ainda, que qualquer pessoa pode propor, mas tem que 

ser atribuída em reunião da Junta por voto secreto, por unanimidade e em 

reunião publica. -------------------------------------------------------------------- 

Em relação aos discursos na sessão solene, diz ter dito ao Presidente da Câmara 

o mesmo que disse aos outros, ele trazia discurso de 3 ou 4 minutos, mas depois 

alongou-se e não era correto interrompê-lo.---------------------------------------

-----Dirigiu-se a Joaquim Madeira para responder que ao que ele disse que em 

relação aos candidatos á Junta e restante equipa partilharem das mesmas 

ideias, e perguntou-lhe se ele também partilha as ideias do seu cabeça de lista 

atual?!--------------------------------------------------------------------------------

----Quanto a Riachos estar envelhecido, Riachos decresceu muito abaixo da 

média do Concelho, e porque sofreu do estrangulamento de não deixarem 

construir devido às restrições atuais. Mas que é também um problema 

geográfico, questionando se haverá uma Vila como Riachos com três sedes de 

Concelho a mais ou menos 4 quilómetros de distância. Por certo não haverá, e 

isto tem influência na escolha das pessoas quando confrontados com a falta de 

habitação na Vila. --------------------------------------- -------------------------- 

Na Cultura temos que criar condições para agentes culturais desenvolverem as 

suas atividades. Foi o primeiro Executivo a dar apoio regular as coletividades, 

não deixando nenhuma associação para trás, achando que assim se deve 

continuar. É da opinião que a cultura deve ser apoiada e não devemos discriminar 

as suas várias vertentes, seja mais popular, ou mais erudita. --------------------

---Deu ainda informação que em relação ao apoio e intervenção social, a Junta 

tem feito trabalho nessa área. Tem parcerias com Associação de Pais em que 

apoiou a entrega de cabazes a algumas famílias. Articulou-se também com a 

Cáritas a quem deus apoio em alimentos. É parceira de outros projetos sociais.  

A Junta pode não ter feito nada, mas há uma coisa que sente no dia a dia, a 

Junta aproximou as pessoas da Junta de Freguesia, e isso para si é a melhor 

intervenção social que se faz. As pessoas vêem na Junta um ponto de apoio, e 

isso é a melhor coisa que acha ter feito na Junta. Disse ainda que quando sair, 

sai de consciência tranquila, no que fez na área social. A Junta nunca negou apoio 

a quem bateu aquela porta, tentou sempre encontrar solução e ir ao encontro 

das pessoas que precisavam de ajuda. ---------------------------------------------

---Em resposta ao Carlos Duarte, disse que o mesmo tem razão, os passeios 

junto a Estação não estão concluídos, faltando a zona entre o passeio e o muro 

e o que deveria estar e também e que não está é a pavimentação, mas que houve 

uma falha no projeto que não previa a drenagem o que atrasou a empreitada, 

mas vai ser feito. O Processo da empreitada já está em curso. Em relação ao 

Largo da Estação disse ter alertado a proteção civil e a Câmara sobre a areia 

na estrada. Esta obra foi adjudicada a 9 de junho, a uma Empresa de Fátima e 

nunca pensou que demorasse tanto a começar. Quanto á Rua Padre Cruz, desde 
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fevereiro que foi dito e escrito que iam fazer a repavimentação e que já 

questionou, novamente, sobre o ponto da situação. -------------------------------

-----Agradeceu ao Tiago Borga as ideias que trouxe e intervenções que teve 

assim como a todas as forças políticas. --------------------------------------------

-----Joaquim Madeira pediu palavra e disse não ter nada contra as pessoas que 

foram distinguidas pela Junta. Disse ter deixado só um alerta e pedido de 

atenção para respeitarem a diversidade da freguesia. Acrescentou para se ter 

cuidado ao falar da freguesia, os Casais Castelos pensam de nós o que pensamos 

de Torres Novas. --------------------------------------------------------------------

-----Referiu que não podemos mandar as culpas todas para a Câmara, então e 

nós? ----------------------------------------------------------------------------------

---- Riachos nos anos 80 passou ao lado de todos os apoios que havia. Não se 

aproveitaram fundos para o desenvolvimento rural. Passou.se ao lado e Riachos 

tem que ter noção da incapacidade que tem. --------------------------------------

------ O Presidente da Assembleia, David Garcia apresentou o voto de pesar a 

Germano Moura, o qual foi aprovado por unanimidade,- ---------------. ----------

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

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

-------Ponto Um, Apreciação e votação da Ata da sessão ordinária de 08 de 

junho de 2021; -----------------------------------------------

-------- A   ata foi aprovada com oito votos favoráveis e uma abstenção de 

José Ferro (PS) devido á sua ausência da reunião. 

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

Freguesia; ---------------------------------------------------

---- O presidente da Junta José Júlio informou que está em curso o 

procedimento concursal para um assistente operacional na área administrativa 

e que para a área operacional já está concluído e o lugar preenchido. Explicou 

que concursos são a termo certo, que o aumento de duas pessoas “mexe” com o 

orçamento da Junta. Como estas entradas têm a ver com os acordos de 

execução da delegação de competências, que primeiro têm que ser bem 

solidificados, mas que a Junta já não passa só com uma pessoa na secretaria, 

pois havendo férias e assistências a família a Junta não se pode dar ao luxo de 

fechar. ----------------------------------------------------------------------------

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

---- Ponto Três, Apreciação dos mapas relativos á situação financeira da 

Junta à data de 24/08/2021;------------------------------------

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

Junta.--------------------------------------------------------------------------------

-----O Presidente da Junta, José Júlio explicou que o mapa apresenta um saldo 

de cerca de 85 mil euros mas que no final do mandato ficará á volta de 45 mil 

euros, visto ainda ter algumas obras a terminar e a pagar. Terminou dizendo que 

Executivo que vier encontra assim uma boa situação financeira.-----------------
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---- Ponto Quatro, Proposta conjunta dos partidos com assento na 

Assembleia de Freguesia, PSD, PS, CDU e BE, de homenagem a António 

Pereira de Sousa e Bernardino Carrilho, cofundadores da Cooperativa 

“Sópovo”,através da atribuição de toponímia com o nome dos mesmos;------

----O Presidente da Assembleia ,David Garcia disse que já teria sido há mais 

tempo aprovado a atribuição de nomes e que na última assembleia tinha ficado 

combinado reuniremos para fazer proposta. Deu a palavra a Joaquim Madeira 

que fez breve explicação da proposta e propôs ainda que na placa constasse 

alguma nota sobre a pessoa, o período de vida, mas que o mais relevante era 

ficar o registo do que foram. -------------------------------------------------------

-----António Gaspar pediu a palavra e disse que concordava com o nome a 

atribuir ao Jardim, mas que ao ringue não. São duas coisas distintas e separadas 

por uma estrada.---------------------------------------------------------------------

-----Joaquim Madeira em resposta disse que António Gaspar teria tido dois ou 

três dias para enviar email e falarmos.---------------------------------------------

-----David Garcia explicou que todos tem direito a sua opinião e que na altura 

da reunião falou-se que deveria ser as duas coisas para ser mais imponente.----

----- José Júlio explicou que o Pereira de Sousa foi dirigente nacional das 

cooperativas de habitação o deveria ter alguma relevância.----------------------

----- Carlos Duarte e pediu para que quem estiver no futuro tomar a 

responsabilidade deste assunto que demorou a ser resolvido.--------------------

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

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

----Ponto Cinco, Apreciação do relatório da atividade da Junta de Freguesia 

de 18/05/2021 e 24/8/2021; 

--- Ponto Seis, Informações do Presidente da Junta; -----------------

------Como os dois pontos estavam interligados, o Presidente da Assembleia 

David Garcia deu a palavra ao Presidente da Junta José Júlio, que fez nota de 

balanço. ------------------------------------------------------------------------------

---- Em relação ao sintético no ringue da Sopovo- 2ª Fase, que acha que a obra 

não correu lá grande coisa, mas que a sua ideia é ficar um espaço aberto á 

população. Não invalida que os miúdos do Atlético lá vão jogar, mas que não é só 

para essa ocasião. Informou que vai ter uma rede profissional para se jogar 

ténis, que se enrola e desenrola e colocada conforme necessidade. Acha que os 

entraves que dois ou três moradores têm posto é por pensarem que aquilo é um 

espaço só da Cooperativa e não da comunidade. -------------------------------

Informou que se vai iniciar a limpeza do Ribeiro que passa junto ao Centro de 

Saúde e que em relação ao espaço do Mercado já fez várias diligências e  que 

estão registadas essas datas. ---------------------------------------------------

Agradeceu aos membros da Assembleia e que apesar das divergências, todos 

souberam colocar Riachos acima da diversidade partidária. Agradeceu ainda o 

apoio e a maneira como sempre foi estimado, sentindo sempre a amizade e 
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carinho de todos. --------------------------------------------------------------------

-----Deixou um obrigado a todos. --------------------------------------------------

----Joaquim Madeira pediu palavra e disse que, como pensa que seu percurso 

acaba ali, queria dizer que para além de tudo não deixou de ser um prazer. Pediu 

desculpa por ter sido um bocado mais ríspido, que sabe que tem “mau feitio”, 

que sendo o que lhe dizem tem que acreditar. Que termina pedindo o que anda 

a pedir há 20 anos, que se concerte o passeio na Rua de São José, que 

autorizaram o levantamento do passeio num local específico. Despediu-se 

dizendo até qualquer dia.------------------------------------------------------------

----- O Presidente da Assembleia David Garcia deu informação que tinha 

representado a Assembleia no lançamento do livro de Cultura Riachense lançado 

pelo Senhor Pereira Jorge e que existe uma nova coletividade sediada em 

Riachos ligada ao Andebol. O LX50. ------------------------------------------------

----- Acrescentou que não iriamos ter Assembleia que aprovasse esta ata 

propondo assim que fosse aprovada em minuta, o que foi aprovado por 

unanimidade. -----------------------------------------------------------------

Finalizou agradecendo a todos os contributos, o companheirismo e debates. 

Como já teria dito, todos temos opiniões diferentes, mas todos queremos o bem 

de Riachos o que todos os partidos representados na Assembleia conseguiram 

apresentar. --------------------------------------------------------------------------

---Demos um exemplo de cidadania e de amor a Riachos. -------------------------

---Agradeceu a todos do fundo do coração a ajuda que deram. Agradeceu ainda 

ao Executivo da Junta a cooperação, anos de trabalho, o empenho o tempo e 

contributo a Riachos. Acrescentou que juntos conseguimos, apesar de achar que 

se poderia ter feito mais, mas fez-se o que nos foi possível. Todos saímos mais 

ricos. Disse ainda que no futuro uns estarão, outros não, uns virão depois, mas 

que há 4 anos sabíamos menos de que sabemos hoje e se pensarmos assim, valeu 

a pena. -------------------------------------------------------------------------------

--------Célia Oliveira fez uso da palavra e frisou que esta Assembleia e 

Executivo era constituído por pessoas sérias, que se respeitaram e ajudaram 

uns aos outros. Acrescentou que apesar de estar quase sempre calada é boa 

ouvinte. Realçou uma palavra ao Presidente de Junta que é um Homem com H 

grande e que deseja que a pessoa que vier a ocupar o lugar seja uma pessoa 

integra. Para o Joaquim Madeira pediu para que venha às Assembleias, que as 

vezes a irritou muito, mas que tem que continuar a vir pois a sua colaboração foi 

preciosa. ---------------------------------------------------------------------------- 

Joaquim Madeira agradeceu as palavras. --------------------------------------- --

---Nada mais havendo a tratar o Presidente da Assembleia agradeceu, desejou 

que o futuro nos traga a todos coisas boas e a Riachos também, e 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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