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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 
 

Ata Número 14/2020 

 

Mandato 2017 - 2021 

 

SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE RIACHOS 

REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE SETEMBRO DO 

 ANO DOIS MIL E VINTE 

 

 

------- Aos vinte e nove dias do mês de Setembro, do ano dois mil e vinte, 

pelas vinte e uma horas e quinze minutos, 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);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.---------------------------------------------------------- O 

Presidente da Assembleia de Freguesia, David Garcia deu início a 

sessão começando por cumprimentar os elementos presentes e pedir 

desculpa a todos os Riachenses, pois saiu Lei a revogar a não presença de 

público e que permitia ter publico espaçado. Questionou se alguém se 

opunha a gravação de vídeo, pois para ser gravada a reunião e transmitido 

vídeo e áudio é preciso autorização devido a proteção de dados.----------

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

------ Deu inicio ao período antes da ordem do dia, dando a palavra a quem 

quisesse fazer uso dela.----------------------------------------------- 

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

cumprimentar os presentes e referir que a convocatória foi retificada, 

que se tivessem oportunidade de ler o aviso que a Camara fez, está muito 
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explicito e bem escrito. Chamou a atenção que se houvesse alguma coisa 

importante, alguma pessoa ou entidade poderia impugnar. Outro dos 

assuntos que frisou foi a reunião privada da Assembleia Municipal, que 

teve dois assuntos interligados, que implicam com a freguesia de Riachos, 

nomeadamente a Estrada Nacional 3 entre Nicho e Riachos e a Zona 

Industrial de Riachos. Acrescentou que para os valores assumidos a 

Camara contraiu empréstimo bancário, e que com o aumento de verbas 

para a estrada Nacional 3 foi subtraída a verba a Zona Industrial de 

Riachos, tendo como justificação uma ciclovia.--------------------------

Questionou a Junta se sabia alguma coisa relativamente a esse assunto e 

a posição do Senhor Presidente da Junta.-------------------------------- 

------ Acha estranho terem previsto 800 mil euros e agora gastarem uma 

terça parte. Questiona o que ficará lá feito. Refere ainda que tendo 

eleições daqui a um ano é melhor arranjar votos com uma ciclovia, que 

está na moda e não arranjar a Zona Industrial.------------------------ ----

-- Outro assunto já falado com José Júlio, tem a ver com o Muro da 

Rua da Bênção do Gado. Não é nada do que se aprovou na Assembleia que 

está para ser feito. A ideia era acabar com as ervas e canas, e como está 

feito não vai acabar com elas. Houve uma reclamação pública por causa do 

estacionamento. Em 200 ou 300 metros não há lugar para estacionar. Diz 

não especular o que podia ou não ser feito, mas relembra que na Rua Nova 

conseguiu-se criar de um lado e outros lugares de estacionamento. 

Acrescenta que o que lhe parece é que estão a colmatar os defeitos do 

passeio do outro lado. Se tivessem cortado mais 1,5 metro quando 

fizeram o muro, já daria para fazer estacionamento. Chamou a atenção 

que é inadmissível que anulem o sítio das águas pluviais naquele local. Por 

último referiu que as empresas de Telecomunicações fazem o que querem, 

deixam fios por todo o lado e que houve local que puseram poste e 

deixaram o outro velho. Acha importante haver algum cuidado no trabalho 

que fazem.------------------ 

------  O Presidente da Assembleia, David Garcia agradeceu e deu a 

palavra ao Senhor Carlos Duarte, que chamou a atenção para o facto de 

achar que este ano vão aparecer muitas destas obritas que a Câmara 

gosta de fazer. Alertou para que da estrada da Rotunda até cá acima as 

cadeiras de rodas não podem andar no passeio. O que apela á Junta é a 

fiscalização destas obras. Acrescentou que sobre a limpeza da freguesia, 

não gosta de críticas de Facebook, e sobre a entrada da 2ª Fase da 

Sopovo, é partido por quem manuseia, que não é vandalismo.----- ------ O 

Senhor Tiago Borga fez uso da palavra para dizer que tinha algumas 

questões, tais como: Como estão as delegações de Competências que se 

votou na Assembleia anterior? Como está o processo da Casa do Povo? Se 
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as transferências que a Camara fez as Juntas, se já eram programadas?; 

se vai haver mais ruas alcatroadas?— 

------  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 ao Senhor Joaquim Madeira, referiu que em relação as 

questões da mudança do orçamento, fez as perguntas e deu as respostas. 

Concordar com a ciclovia, claro que todos concordam, pode-se é achar o 

valor exagerado. Em relação ao passeio e estacionamento, disse não ter 

nenhuma reclamação na Junta, só a D.Paula, do Gabinete de Estética ligou. 

Relembrou que a proposta que foi aprovada em 2018, tinha passeios e não 

estacionamento, e que na altura ninguém se lembrou da necessidade de 

estacionamento para os carros. Se a Assembleia entender que se deve 

parar os passeios, a obra para.---------------------------- O Senhor 

Joaquim Madeira fez uso da palavra para dizer para o Presidente pedir à 

Camara o projeto, que quase aposta que não existe.--------  O 

Presidente José Júlio diz que viu a oportunidade de embelezar aquela 

barreira e que tem falado com dezenas de pessoas que tem opinião 

favorável a continuação do passeio.--------------------------------- 

------  O Senhor Carlos Duarte questionou se o projeto que tínhamos 

aprovado em Assembleia, se morreu?---------------------------------------

------------------------------O Presidente da Junta, José Júlio disse ter 

alguma dificuldade em trabalhar com o diretor de departamento que 

estava na Camara, mas que achava que com a mudança da chefia as coisas 

agora estavam melhores.--------------------------------------------- ------

 O Senhor Joaquim Madeira referiu que havia um vereador, que 

haveria de mandar alguma coisa, visto estar no topo da pirâmide.---------

-----  O Presidente José Júlio disse que gostaria de saber opinião de 

cada um sobre os passeios. Em relação ao programa das Maravilhas, não 

foi Riachos que foi ao programa, foi a Bênção do Gado.-------------------- 

------  Em resposta ao senhor Carlos Duarte, sobre a fiscalização das 

obras eleitorais, disse que todos podemos fiscalizar como cidadãos. Fica 

é sem perceber se deseja as obras ou não. Acrescenta que as obras 

aparecem aqui e em outros lados, que só temos é que agradecer.--------- 

------ O Senhor Carlos Duarte usou a palavra para manifestar o desejo 

da não paragem das obras, mas em vez de vinte, que se faça uma bem-

feita. O Presidente José Júlio pediu para que em relação aos ecopontos, 

limpeza das ervas, focos de iluminação apagados, contentores estragados, 

pediu para se ligar para a Junta que pontualmente vão sendo resolvidos.-

----------------------------------------------------------- 
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------ Em resposta ao Senhor Tiago Borga referiu que quando fosse as 

Informações respondia as questões.----------------------------------------

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

se queria manifestar na paragem ou não das obras. Acrescentou que como 

Presidente não se deve manifestar, mas a sua opinião é que a obra não 

deve parar, pois se parar agora vai estar assim mais uma série de anos. 

Também acredita que a barreira será alindada ainda antes da próxima 

Bênção do Gado. Informou ainda que quando vinha para a reunião uma 

pessoa lhe ligou para colocar uma questão sobre um caminho entre o Lar 

que o Casal das Flores está a fazer e a casa do Senhor Mário Caetano, 

que haveria previsão que ligasse a Costa Brava. Que houve pessoas a 

doarem bocados de terreno e como a obra está a ser feita não dá.-------

----------------------------------------------------------------- O 

Senhor José Ferreira, tesoureiro da Junta em resposta, disse que do 

conhecimento que tem os 5 metros dados pelo Mário Caetano estão lá 

para segurança das obras agora está fechado, mas que ficará aberto. O 

Senhor Miguel Cunha acrescentou que vai ficar vedado só a zona do Lar 

e que esses 5 metros nem estão na Caderneta.--------------------- O 

Presidente da Assembleia, David Garcia informou que tinha sido 

questionado pelo Senhor João Caetano.------------------------------------ 

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

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

 Ponto Um, Apreciação e votação da Ata das sessões de 18 de 

Junho e 22 de Julho;----------------------------------------------------- A 

ata de 18 de Junho foi aprovada com uma abstenção de Sara Sá (Ps) 

devido a ausência. A Ata de 22 de Julho foi aprovada com a abstenção de 

Germano Moura (PS) também por ausência dessa Assembleia.-------------

------------ Ponto Dois, Apreciação e Votação do mapa de pessoal da 

Junta de Freguesia;---------------------------------------------------------

--  O Presidente Da Junta começou por referir que é um Ponto que 

tem que vir às sessões ordinárias. E que o preenchimento da vaga foi feita 

pelo Senhor Rui Estevão através da mobilidade. Que por agora as vagas 

estão preenchidas.---------------------------------------------------- 

------ O Senhor Joaquim Madeira questionou se o Senhor Zé Carlos ainda 

é o coveiro.------------------------------------------------------------- 

------  O Presidente da Junta, José Júlio respondeu que a empresa para 

a qual ele trabalha é a que faz mais barato.-------------------------------- 

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

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

--------  Ponto Três, Apreciação dos mapas relativos à situação 

financeira da Junta à data do último dia do mês de Agosto de 2020;-

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

Presidente da Junta para esclarecimentos.---------------------------------

-------  O Senhor Presidente da Junta referiu que em termos gerais, a 

Câmara já transferiu dinheiro para o projeto da casa do Povo. Que a 

Junta não tem pagamentos em atraso e que paga conforme o que vai 

caindo. Deu ainda breve explicação de alguns valores de recebimentos. 

Realçou ainda o valor de água pago até à data.------------------------------

----- O Senhor Tiago Borga questionou se em relação ao Covid, se não 

dão mascaras nas escolas, nos Jardins de Infância?-----------------------

-----O Presidente da Junta respondeu que foram distribuídas máscaras 

aos funcionários dos Lares do Casal das Flores, do Centro Social Paroquial 

e ainda aos utentes do Centro de Dia. Acrescentou que apareceu um 

pedido da Associação de Pais do Centro Escolar, e que iriam ajudar com 

alguma verba.--------------------------------------------- 

------ O Senhor Miguel Cunha questionou se em relação aos valores da 

água, o que seria então preciso para se fazer o furo?--------------------- 

------  O Presidente José Júlio respondeu que é preciso que a Camara 

aprove o pedido que lá tem, visto o terreno do Jardim ser da Camara.----

-----  O Senhor Carlos Duarte questionou se os 11 mil de água se referem 

a todos os jardins?------------------------------------------------- ------ O 

Presidente José Júlio referiu que a todos os jardins e rotundas.---------

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

------ O Senhor Joaquim Madeira pediu a palavra e referiu que a questão 

do Miguel já é falada há imenso tempo e que é um absurdo continuarmos 

a ter relvados que tem custos exagerados. Diz haver muita coisa bonita 

que pode ser feita. Que se diz em casa para se poupar agua e a Camara 

foi ali fazer um relvado e que poem sistemas automáticos mas depois não 

há quem os verifique.---------------------- 

----- Ponto Quatro, Apreciação do relatório de atividade da Junta 

de Freguesia;----------------------------------------------------------------- 

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

Presidente da Junta, José Júlio para realçar o mais importante, o qual 

questionou se alguém queria questionar alguma coisa.---------------------- 

------ O Senhor Tiago Borga questionou o parecer desfavorável.---------

----- O Presidente da Junta, José Júlio explicou que se tinha concorrido 

para intervenção no Parque 25 de Abril, e não atingiu a percentagem de 

valor para ser comparticipado. Acrescentou que a questão do Parque 25 

de Abril tem que ser equacionada, e que tinham pedido duas vezes 

documentação extra.------------------------------------ 

------ O Senhor Joaquim Madeira questionou se a Junta quando elaborou 

a candidatura se teve algum apoio Jurídico de algum lado.------------ O 

Presidente José Júlio respondeu que quem elaborou foi uma empresa de 
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Torres Novas.--------------------------------------------------- ------

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

----- O Presidente da Junta, José Júlio começou por dizer que em relação 

as respostas ao Senhor Tiago Borga tinha a dizer o seguinte. Em relação 

à Delegação de Competências ainda não se chegou a acordo com a Camara, 

e que acordo tem que passar pela Assembleia de Freguesia. Em relação 

às transferências, que são para transferir estão mais ou menos em 

acordo, que em vez de quatro mil por mês receberíamos cinco mil e que a 

Camara transferiria um assistente operacional. Quanto a limpeza a 

intenção seria nós podermos fiscalizar e fazermos relatório de 

acompanhamento. De qualquer maneira terá que ser a Assembleia de 

freguesia a aprovar e falta negociarmos sobre os valores a transferir. Se 

não houver acordo terá que ser a Camara a fazer.-------------------- 

------ Em relação à Casa do Povo, o Presidente da Junta disse ser outra 

novela, que não bastava o processo andar já a arrastar há dois anos. 

Acrescentou que à verba que a Camara deu será para beneficiação de 

cemitério, capela. As ruas alcatroadas mantem-se no plano, Largo da 

Estação, da fábrica ao Zé dos Pneus, havendo já projeto para passeios na 

zona, que já foi entregue na Camara para lançar concurso.------------- ---

--- Acrescentou que a Camara ainda não deu resposta em relação ao 

condicionamento de trânsito na Filarmonica.Referiu também que o Jardim 

Infantil pediu para ser alterado o sentido único na zona, devido a 

complicação para realização de transporte de crianças.-------------------

---- O Presidente da Assembleia, David Garcia questionou como está 

em relação a esse prédio que ruiu em parte.--------------------------------

----------------O Presidente José Júlio respondeu que está como de início. 

A Camara está a ver se faz e apresenta custos. Disse ainda ter o desejo 

de colocação de passadeira e faixas de velocidade na Rua de Valada. E 

que tem esperança que com a nova estrutura da Camara as coisas 

funcionem de forma diferente.----------------------------------------------

------Pediu ainda desculpa aos Riachenses por causa do Espaço Cidadão. 

Que em muitas freguesias estão a abrir e em Riachos não. Explicou que 

veio individuo para instalar a rede e como sozinho não era capaz, foi 

embora e nunca mais apareceu.---------------------------------- 

------ Deu ainda a informação que em relação ao Mercado, iria ser feita 

a escritura.-------------------------------------------------------------------

------ O Senhor Joaquim Madeira fez uso da palavra para agradecer a 

todas as pessoas individuais e coletivas que intervirão na Ponte Da 

Barreta, na sua recuperação. Ficou feliz por estar arranjado, e que as 

vezes não é preciso grandes verbas. Em relação à Delegação de 

Competências, se depois tem que vir a Assembleia para ser aprovado, 
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disse ter dificuldade em aprovar verbas. Mas Acrescentou que tem 

muitas duvidas que passe na Assembleia Municipal.---------------------- 

------ Referiu haver uma coisa que discorda com o Presidente da Junta, 

o comentar coisas no Facebook. Quem quiser que venha à Assembleia, 

mande vídeo. Questionou a proposta de esterilização dos gatos que 

tínhamos aprovado.-----------------------------------------------------------

----- O Presidente José Júlio diz estar feito. Que veterinário com ajuda 

da D. Céu Simas conseguiu esterilizar 2 ou 3 colónias. Para terminar falou 

da cerimónia de aniversário que será limitada a 20 pessoas no dia 2 de 

Outubro e deu a palavra ao tesoureiro José Ferreira para falar do 

trabalho que tem feito.---------------------------- 

------ O Senhor José Ferreira fez uso da palavra para explicar que não 

fazia sentido ficarmos com duas pontes e termos o rio entupido como 

está. Deu informação que já houve duas reuniões com a Camara com o 

objetivo de limpar e por as pessoas a poderem circular pelas margens do 

ruo, como faziam antigamente. Disse estar a fazer levantamento de 

agricultores que confinam com esses espaços, para todos colaborarem.— 

-------  O Presidente da Junta, José Júlio agradeceu ao Senhor Vítor 

Gomes e ao Francisco Barroso.---------------------------------------------- 

------ O Presidente da Assembleia, David Garcia quis também ter uma 

palavra de gratidão para com Vítor Gomes e Francisco Barroso, pela 

gravação da Assembleia que vai ter a sua publicação em áudio e vídeo. 

Despediu-se e marcou encontro para a sexta-feira, nas comemorações do 

97º aniversário da criação a Freguesia de Riachos. Agradeceu a 

participação e a presença de todos, finalizando a Assembleia com o 

desejo de uma boa noite a todos.---------------------------------------  

------ 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) -----------
________________________________________________________
________________________________________________________
___ 


