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------- Aos cinco dias do mês de Março, do ano dois mil e dezoito, pelas vinte e 

uma horas, na Casa Do Povo de Riachos, 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 – Sara Sá (PS); 2º secretário – António Gaspar(PS); Germano  (PS) ; 

Miguel Cunha (PS); Célia Oliveira(PS) ;João Luz(BE); Tiago Borga (PSD) e 

Carlos Duarte (CDU).---------------------------------------------- 

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

presidente José Júlio Ferreira; vice presidente Sónia Parreira e o tesoureiro 

José Ferreira. ---------------------------------------------------------------------- 

------- O Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia deu inicio a 

sessão saudando os presentes e explicando a presença do Sr. Germano em 

substituição do João Moreira. De seguida, deu abertura aos trabalhos e 

apesar de não estar no regulamento abriu período antes da Ordem do Dia 

dando a palavra a quem quisesse intervir.------------------------------------------

-------------- O primeiro interlocutor, Sr. Carlos Duarte questionou a não 

presença  do representante da Camara.--------------------------------------------

---------------------David Garcia respondeu que executivo tinha previsto que 

tivesse alguém da Camara, mas que o Sr. Presidente afirmou que não há muito 

a acrescentar ao que o Presidente da Junta tem para dizer mas que para alem 

disso houve imprevisto de última hora.---------------------------------------------

------------------O Presidente da Junta, Sr. José Júlio acrescentou que 
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gostava que tivesse alguém da câmara para explicar melhor  as situação mas 

que o Presidente a ultima da hora disse que não poderia vir e que fazia questão 

que fosse ele próprio a estar presente, que poderia vir na semana seguinte.----

-------------------- O Senhor Luís Mira pediu palavra começando por 

cumprimentar os presentes e acrescentando que apesar de não ser de Riachos, 

reside há já alguns anos e está envolvido na politica há imensos anos. Refere 

que na sua opinião uma localidade que lutou para o transito sair e que no 

presente a Câmara a troco de financiamento tem em projeto esta obra. 

Acrescenta que a Câmara nunca teve virada para Riachos e que lhe custa a 

aceitar que em Março de 2017 fez uma intervenção acerca da estrada. 

Questiona o que é que Riachos vai ganhar com uma estrada que vai atravessar 

zona de habitações, que vai perder a capacidade de ter o trafego pesado fora 

da zina habitacional.------------------------------------Percebe que a Junta não 

tem muito a fazer, que a Camara diz e pronto, mas diz-se solidário com o 

Presidente da Junta. Na sua opinião a Camara esta a prevaricar, que estudo 

esta preparado mas tem múltiplas deficiências. Acha que a Camara ganha 

presente e Riachos ganha zero, perdendo ate no contexto de segurança, 

saúde. Acrescenta ainda  que há uma proposta do Bloco de Esquerda simpática 

e coerente na qual se revê. Para finalizar disse ter umas perguntas para o 

Presidente da Junta: Concorda ou não com esta via? O que a Junta fez junto 

do executivo para o traçado não ser este? Riachos recebe uma prenda destas 

a troco de quê ?E a sua opinião pessoal?---------------------------------------

.Não havendo mais ninguém a querer usar da palavra, O Presidente da 

Assembleia de Freguesia, David  Garcia, deu início à ordem de trabalhos. ---

----Ponto Um, Apreciação da Recomendação do Executivo da Junta a 

Câmara Municipal de Torres Novas sobre as novas acessibilidades a Zona 

Industrial De Riachos no âmbito do PVAE;--------------------------

------------ David deu palavra ao Sr. Presidente da Junta, Sr. José Júlio, 

o qual cumprimentou os presentes e começou por explicar que a assembleia 

tinha sido convocada por iniciativa do Presidente da Assembleia de Freguesia. 

Que tinha ficado a promessa da Junta trazer o assunto a Assembleia, 

pensando que ainda haveria oportunidade de alterar algum coisa., mas qua 

afinal a Junta foi colocada perante um facto. As Estradas de Portugal já 

tinham decidido que traçado era pelo Nicho. Não tem conhecimento de nenhum 

estudo do Impacto Ambiental, mas que agora passam uma media de 5 mil 

camiões. Acrescenta que a Variante já foi feita para um acesso a Zona 

Industrial e que o projeto já vem de 2014. 

A posição da Junta é tentar salvaguardar o transito dentro de Riachos. 

Em resposta diz que a sua opinião pessoal se concorda ou não também não e 

muito relevante, mas que o Executivo da Junta apoia a solução da Câmara e 

que não há nenhuma contrapartida. Explica que contrato foi à Câmara mas que 
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entretanto foi revogado.------------------------------------------------------------

-------O Presidente José Júlio leu a decisão da Junta que se anexa------------- 

------O Presidente da Junta José Júlio diz acreditar que a ligação da Zona 

Industrial do Entroncamento a Zona Industrial de Riachos vai tirar muito 

trânsito, pois terão outras alternativas que irão por certo utilizar. A Junta 

tem é que tomar posição na costa Brava e Rua São José , que o transito 

pesado continua a passar sem condições para tal. A Junta não tem mudado de 

posição e a proposta do Bloco de Esquerda nunca sequer teve em questão. 

Refere ainda que nunca se apoiou nenhuma proposta e que nem foram ouvidos 

para isso. Que de momento foi apresentado como facto consumado. Não sabe 

que interesses pode haver da parte das Camaras de Entroncamento e Torres 

Novas mas que há troços a desde o shopping a serem melhorados.---------------

-----------------------O Senhor Carlos Duarte questionou como vão ficar as 

pessoas do Nicho?-------O Presidente José Júlio respondeu que não há 

projeto, que se pode convocar outra assembleia quando houver mais certezas, 

mas que não vê o que se possa fazer para alterar traçado. As pessoas terão 

que circular melhor entre Torres Novas e Riachos, e qua há interesse em ter 

bons acessos a Zona Industrial e criar mais oportunidades de emprego.--------

-----------------------------------------Ainda não há nada na Câmara que de 

momento espera novo contrato das Estradas de Portugal. Referiu também que 

a estrada de Riachos passa de Nacional a Municipal, mas que a Avenida dos 

Boeiros passa a ser das Estradas de Portugal.-------------------------------------

-----------------------------------------Em Resposta ao Senhor Luís: O que fez 

antes foi pouco ou nada. Tudo o resto foi o que falou e foi apresentando.-------

---------------------------------------Não concorda que se aumente o transito 

mas também não tem nenhum estudo que lhe diga que vai aumentar.-------------

---------------------------------------------O Senhor António Gaspar pediu a 

palavra para chamar a atenção das acessibilidades. As pessoas têm direito a ir 

e vir a pé para Torres Novas, é necessário a existência de passeios entre 

Torres Novas e Riachos e em toda a variante. Acrescentou que deve haver 

contrapartidas e que o Largo da Estacão deverá ser arranjado pelas 

Infraestruturas de Portugal, fazendo a pavimentação do Largo da Estacão e o 

Viaduto do Campo. Em relação ao trânsito acha que não ira aumentar e que 

sendo Obra do Estado, Obra do Governo não temos muito a opor.---------------

--------------------------------------------------------O Senhor Luís Mira pediu 

de novo a palavra e referiu que ouvindo o Presidente Da Junta ficou 

insatisfeito. A Câmara vai pagar 15%, foi a oportunidade de sem dinheiro 

fazer obra. As contrapartidas são insuficientes porque as medidas (passeios e 

afins) já vêm no pacote. É da opinião que Senhor Presidente tem que dizer a 

população que está do lado da Câmara. A contrapartida que acharia mais justas 

era que a Zona Industrial onde está o armazém dos Correios tivesse 

ordenamento diferente. Questiona se há isenção ou melhoria das taxas para 
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empresa que se instale. A Junta tem que ter nível de exigência maior do que 

está a ter.---------------------------------------------------O Presidente Da 

Junta, José Júlio diz pensar que se vai ganhar boa ligação entre Torres Novas 

e uma avenida com boas proteções.-------------------------------O Senhor 

Carlos Duarte diz estar a ver muito entusiasmo com ligação ao Nicho e 

questionou: O que vai ser feito do Nicho? Trânsito tirou-se de Riachos mas 

poe-se noutras zonas habitacionais.------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia, David Garcia deu palavra a um elemento do 

público, o Senhor Carlos Garcia que referiu que toda a gente esta a falar duma 

coisa que não se conhece. Diz ter pensado que havia projeto e afinal ninguém 

conhece e que já se percebeu que que a Câmara e a Junta não mandam nada. E 

que falarmos duma coisa que não se conhece é uma coisa completamente tonta. 

Sente que é a oportunidade da Câmara fazer obras que de outra forma não 

poderia. Tudo o que se disser que é para dinamizar Zona Industrial não é 

viável, que falar-se duma coisa que não se conhece é perder-se tempo.---------

------------O Senhor João Bastos do publico pediu também a palavra elogiando 

o facto da Assembleia ser na Casa do Povo, numa Mesa com plano estendido. 

Questionou o porquê dos dias da Assembleia. Em relação ao projeto não esta a 

ver onde vão encaixar quatro faixas. Referiu ter ficado triste com Carta da 

Junta ao verificar que tinha erros de Português.---------------------------------

------------------Pediu ainda ao Presidente da Assembleia que fosse moderado 

na gestão de tempo e que as vezes são para discutir “sexo dos anjos”.----------

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

---Pediu ainda para se ser mais ativo e defender Riachos.------------------------

---O Senhor Presidente da Junta, José Júlio em resposta ao Senhor Carlos 

Garcia disse que quando houver projeto poderá dar a conhecer. Explicou que 

na Avenida dos Boieiros não está previsto aumento de faixas, que o aumento é 

só entre a Rotunda dos Bois e o Nicho. Diz haver o risco de a obra nem ser 

feita, pois as Câmaras tiveram tempo par se entenderem e já foi largamente 

ultrapassado.------------------------------------------------------------------------

----Em resposta ao Senhor João, explicou que nas Assembleias Municipais as 

questões antes de chegarem as mesmas são deliberadas e faladas 

anteriormente. A não ser que haja posição frontal a Câmara intervêm, agora 

intervir só para show off não alinha.-----------------------------------------------

------Presidente da Assembleia, David Garcia em resposta ao Senhor João 

Bastos, disse que os dias da Assembleia são marcados de acordo com ele e a 

junta. Explicou que a segunda-feira é opção da Mesa para poderem ser feitas 

naquela Casa, pois é o dia que a Casa Do Povo está mais livre, que não acha 

justo condicionar coletividades pela Assembleia. Em relação a Gestão de 

Tempo, disse gostar de dar liberdade ao Publico e Mesa e que as questões em 

política não são nunca uma perda de tempo, que é a sua forma de gerir 

Assembleia.------------------O Senhor Carlos Duarte fez uso da palavra para 
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referir que sai desiludido relativamente a este Ponto. Disse ter interesse em 

participar numa Assembleia quando estiver presente elemento da Câmara e 

que espera bem que as obras não sejam para interesse das eleições.------------

------------------------------------------O Presidente da Assembleia, David 

Garcia, exprimiu achar ser de bom tom convocar de novo a Assembleia quando 

houver dados concretos e que convém debater em publico. Acrescentou que 

todos começando pelo Executivo desejamos o bem estar para Riachos,.---------

--------------------------------------------O Senhor Tiago Borga pediu a palavra 

e mostrou a sua indignação do facto de haver cinco vereadores sempre 

presentes quando há uma festa e ali na Assembleia nenhum ter comparecido. 

Questionou ainda estarmos todos ali a falar duma coisa que ninguém sabe mas 

já ter sido apresentado há uma ano com os dois presidentes das Camaras, 

sendo ambos do mesmo partido e passado um ano não haver nada. Acrescenta 

ainda que acordo era para ser assinado durante essa semana e pelos vistos já 

não é. Segundo ele, a Junta não apoia mas pelos vistos apoia. Julga não ser bom 

o aumento de trafego mas que à conta disso haverá benefícios. Espera ainda 

que na próxima Assembleia venha Presidente da Camara com o tal projeto e 

seja apresentado a População.---------------------------O Senhor João Luz 

pediu a palavra e começou por questionar em que Ambiente queremos viver? 

Que visão temos para a nossa Terra?----------------------Diz não se imaginar a 

viver numa localidade onde pretende passear e viver com a família e ser 

“atropelado” por camiões, e o mesmo andando de bicicleta. Questiona ainda 

com camiões a atravessar zonas habitacionais como não traz problemas?-------

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

Diz que fazem-se planos a quatro anos e depois sofre-se problemas.------------

----Acrescentou que Bloco de Esquerda apresentou há quatro anos um plano de 

acessibilidades, o qual foi chumbado. Continua-se a pensar em cima de erros e 

quando se pensa assim,…..-----------------------------------------------------------

-----A Camara da Golegã nunca foi ouvida e deveria pois projeto engloba o 

IC3.É da opinião que já se deveria pensar como Riachos a ser freguesia 

Urbana pois traz receitas, benefícios. Tem-se uma visão curta, visão de quatro 

anos. O que esta a ser feito é um jogo politico, pretende-se mostrar o que se 

faz em menor espaço de tempo.----------------------------------------------------

---------------------Senhor João Luz disse ainda já não ter esperança que o 

assunto seja discutido a partir da base, e que esta a ser esquecida a ligação da 

Rotunda do Relvas ao IC3.Tinha esperança que a Junta de Freguesia não 

abdicasse do que foi dito. Na sua opinião Riachos continua a  ser gerido de 

fora para dentro, por pessoas que não sabem como vivem os Riachenses , é uma 

inversão de processos.------O Senhor Presidente José Júlio em resposta as 

questões apresentadas disse que apesar da Camara ter cinco vereadores, o 

Presidente da Camara fazia questão de ser ele a vir. 
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---Explicou que a Junta não apoia transito pesado dentro da Vila e que em 

relação ao que se passou íam assinar contrato e nem sequer deram 

oportunidade de debater questão. A ligação ao IC3 já estava arevista e foi 

sempre renunciada pelo Presidente da Camara da Golegã. Em relação as 

propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, não que estivessem mal feitas 

mas eram um exagero, sendo cinco ou seis propostas em cada reunião. ---------

------------------------------Quanto ao transito dos camiões descontrolado 

dentro da Vila nem ele nem ninguém apoia-----------------------------------------

-----------------------------------O Senhor Carlos Duarte pediu palavra e 

referiu que passeios na Avenida nunca foram acabados e relembrou que demos 

a cara em relação aos sinais da Costa Brava.---------------------------------------

---------------------------------------O Presidente José Júlio respondeu que não 

depende da Junta.------------------- Ponto Dois, Informação e auscultação 

sobre outras obras a executar.----David Garcia deu a palavra ao 

Presidente da Junta de Freguesia, José Júlio Ferreira tomou o uso da 

palavra começando por dizer que houve reunião com o Presidente e as obras 

que pretende fazer são: A requalificação da Casa do Povo; O Sintético; As 

entradas de Riachos (lado de Torres Novas pela Bênção do Gado, 

repavimentação da Rua Padre Cruz, Rua da Estação até ao Viaduto); Ampliação 

do Cemitério de Riachos. ---------------------------------------------------

Acrescenta que na Rua da Costa Brava falta a sinalização e as passadeiras. 

Quanto ao Pavilhão diz já nem falar nisso, que já entregou o assunto a Camara, 

mas informou que nas diligencias para tratar disso se chegou a conclusão que 

não é bem como se previa, que o autor do projeto não deixa mexer e é preciso 

muito mais dinheiro.-----------------------------------------------------------------

-----O Senhor Miguel Cunha fez uso da palavra e mostrou vontade de não 

ficarmos calados, que concorda com o Senhor João Luz e é um erro pensarmos 

curto. Em relação ao pavilhão não nos podemos calar, que quatrocentos mil 

euros é muito dinheiro. O que pretendemos é dignidade para as nossas escolas 

e haver muitas mais crianças a treinar como já tivemos.--------------------------

-----------Acrescenta que as novidades não são muitas em reação a última 

reunião. Deu informação que a vinte de Março será deliberado assinatura do 

protocolo e que as escavações vão ser feitas para ver quantidade de terreno a 

ser retirado. Em Setembro ou Outubro já teremos sintético, que quer 

acreditar nessa realidade.----------------------------------------------------------

----------------------O Senhor Presidente da Junta, José Júlio deu ainda a 

informação que em relação a Casa Do Povo houve uma reunião e levantou-se 

problema em relação ao auditório e sala de ensaio. Diz aceitar a ideia do 

Senhor Joaquim Santana e do Rancho e que se calhar vai haver uma pequena 

alteração em relação ao Projeto. 
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Acrescentou também que as Juntas podem concorrer a projetos até cem mil 

euros e que a Junta vai candidatar a requalificação do Ringue, com vista a 

melhorar o piso, fazer um palco, fazer cozinha, casa de banho e melhorar 

acessibilidades. Em relação à Sede e Espaço Cidadão, a Camara está a fazer 

projeto para as acessibilidades.----------------------------------------------------

---O Senhor Carlos Duarte afirmou que em questão ao Pavilhão quando se 

realizou a visita havia locais muito deteorados e que em relação aos custos já 

havia diferentes valores.------------------------------------------------------------

-----O Senhor Presidente José Júlio comprometeu-se que assim que tenha 

projeto será apresentado.----------------------------------------------------------

------O Senhor João Luz disse ainda compreender as reservas que o Senhor 

Joaquim Santana tem e que Bloco de Esquerda teve reunião com ele. Acha ser 

uma matéria muito passional, pessoal, que deve ser tratada com respeito, e 

que deveria estar elemento do Rancho presente para a debatermos e explicar 

também qual a área que seria adequada. Questiona se Riachos tem espaço para 

uma Casa Etnográfica?--------------------------------------------------------------

----Acrescentou que só se consegue chegar a alguma ideia se se sentarem 

todos e conversarem.---------------------------------------------------------------

--------------O Presidente da Assembleia, David Garcia terminou dizendo que 

devemos aproveitar a oportunidade da melhor forma dando assim 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 Secretário) ------------------------------------------------------------------

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

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