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Proposta

1

Sede da Junta de Freguesia | Castanheira do Ribatejo

Criação de Grupo de Trabalho Promotor
da Construção do Centro Cultural de Castanheira do Ribatejo

Considerando:
1) A necessidade identificada e reconhecida da comunidade, população e forças políticas da Castanheira
do Ribatejo de dotar a Freguesia de um Equipamento Cultural que se quer de referência, com auditório,
biblioteca e salas polivalentes, com capacidade para acolher eventos públicos, promovidos pela Junta de
Freguesia e pelo Movimento Associativo; mas também um equipamento moderno e funcional, que, no
exterior, contemple um anfiteatro ao ar livre, para outro tipo de atividades lúdicas, recreativas e culturais;
2) Que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira desenvolveu, em tempos e por solicitação da então
Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo, um Estudo Prévio (que mereceu aprovação da Junta de
Freguesia) para a construção desse equipamento nos terrenos a tardoz do atual edifício sede da Junta
de Freguesia;
3) Que, por vicissitudes várias, o processo nunca evoluiu para projeto de execução e subsequente
construção, e porque é entendimento do Partido Socialista que a construção dum equipamento desta
natureza e investimento carece de um maior consenso relativamente à localização e valências, bem
como um envolvimento alargado de todas as entidades interessadas e auscultação representativa da
população;
4) Que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira procedeu ao desenvolvimento do Estudo de
Salvaguarda do Centro Antigo da Castanheira do Ribatejo, definindo estratégias de intervenção
urbanística, que permitem decisões coerentes, qualificadoras e dinamizadoras, apontando a renovação
do património edificado e do espaço público;
5) Que a mesma Câmara Municipal procedeu em 2015 à Delimitação de uma Área de Regeneração
Urbana (ARU) da Castanheira do Ribatejo, confinando a área central da Vila como uma zona de
intervenção vital, em virtude da insuficiência, degradação ou obsolescência dos edifícios, das
infraestruturas, dos equipamentos de utilização coletiva e dos espaços urbanos e verdes de utilização
coletiva.
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Vem o Partido Socialista apresentar a seguinte Proposta:
1) Que seja promovida a Constituição de um Grupo de Trabalho Promotor da Construção do Centro
Cultural de Castanheira do Ribatejo, que promova, por um lado a consensualização das valências a
comportar pelo equipamento, e, em função dessas identificadas necessidades, a seleção, de entre um
conjunto de possibilidades alternativas, a localização do equipamento, num ponto central, dinamizador,
revitalizador e potenciador da Vila de Castanheira do Ribatejo;
2) Que o Grupo de Trabalho Promotor seja, numa fase inicial, constituído pelo Sr. Presidente da Junta de
Freguesia de Freguesia, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, um representante de cada Força
Política da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Sra.
Vereadora responsável pelo Pelouro de Cultura da Câmara Municipal, alargado, numa segunda fase, e
por consenso dos membros iniciais, a técnicos Municipais, de Freguesia (na Área da Biblioteca) e de
personalidades de reconhecido mérito nas valências a considerar e entidades ou organismos externos,
cujos pareceres se revelem fundamentais nas fases subsequentes de aprovação de financiamento e
licenciamentos de construção e utilização do equipamento.
3) Que a Proposta seja remetida à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira enquanto entidade
financiadora e promotora da obra de construção, para aceitação de integração do Grupo de Trabalho
Promotor e posterior definição de calendário de operações que venham a permitir a edificação e entrada
em funcionamento do Centro Cultural de Castanheira do Ribatejo até final do presente mandato
autárquico em 2021.
4) Que, até final do mês de Janeiro de 2018, se realize a primeira reunião deste Grupo de Trabalho,
devendo, para o efeito, ser fornecido, aos membros integrantes, e até 15 de Janeiro de 2018, cópia do
Estudo Prévio existente (em formato papel ou digital – PDF– ).

Das diversas comunicações sobre esta matéria, deverá, via Mesa da Assembleia, a Junta de Freguesia
dar conhecimento aos Membros da Assembleia.
Em caso de aprovação, a presente Proposta deverá ser remetida à Presidência da Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira e ser publicada no site da Junta de Freguesia da União das Freguesias de
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
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