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Proposta 4 Lugar das Quintas | Homenagem às Vítimas das Cheias de 1967 

A bancada do Partido Socialista felicita a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras
e a Associação Cultural  e Recreativa do Lugar  das Quintas por terem promovido,  no passado dia 26 de Novembro,  uma
Homenagem às Vítimas das Cheias de 1967. 

Passaram exatamente 50 anos sobre a enxurrada na região de Lisboa e Vale do Tejo, que resultou numa catástrofe natural de
enormes proporções  e que  devastou o Lugar  das Quintas,  na freguesia da Castanheira  do Ribatejo.  Largas centenas  de
pessoas perderam a vida na região de Lisboa e só na Aldeia das Quintas perderam a vida perto de uma centena de pessoas
(porque não se sabe ao certo quantas pessoas morreram naquela noite), dizimando metade da sua população quando o Rio
Grande da Pipa alcançou níveis de água nunca vistos e quase engoliu toda a povoação.

50 anos passados sobre as Cheias de 1967, a população do Lugar das Quintas juntou-se para recordar tão trágico e nefasto
acontecimento e homenagear os que na altura partiram. Recordar é viver, mas neste caso, recordar é também sofrer e de facto
essa dor não deixa de estar estampada no rosto dos que sobreviveram a esta catástrofe e dos que de alguma forma sofreram
perdas. 

O Monumento à memória dos que sucumbiram à força da natureza, com a inscrição do nome de 83 pessoas junto à igreja da
aldeia é um lugar de culto e uma forma dos seus familiares e amigos poderem continuar a homenagear as vítimas.

Queremos igualmente felicitar a excelente iniciativa de efetuar uma exposição temática na sede da ACRLQ e debate / partilha
de vivências sobre as Cheias de 1967.

Porque esta Memória deve ser perpetuada, o Partido Socialista apresenta a seguinte proposta:  

1) Solicitar o envolvimento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através dos serviços do Museu Municipal, na conceção
e produção de uma exposição alusiva aos 50 anos do acontecimento, a promover em Novembro de 2018, com caraterísticas de
eventual itinerância (Castanheira do Ribatejo e Vila Franca de Xira). Na época, e dado o mediatismo que a situação assumiu, a
notícia foi divulgada nacional e internacionalmente pelo que existirá muita informação, textos e imagens, para lá daquela que,
por à data se viver em regime de Ditadura, nunca foi dada a conhecer;

2) Solicitar à Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, que promova, em 2018, a
requalificação / beneficiação do Monumento de Homenagem, ajudando à sua melhor visualização e preservação, com técnicas
adequadas, tarefas acompanhadas da instalação de painel de memória e descritivo.

Entendemos que, pela força e importância do tema, é preciso não deixar cair em esquecimento esta catástrofe …

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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