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Delegação das Cachoeiras - UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Beneficiação e Requalificação da sede
da Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense

Considerando as caraterísticas sociais e demográficas das Cachoeiras;
Considerando que existe apenas uma Associação: Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense, que
depois de um largo período temporal de vazio administrativo e diretivo, viu ser realizada uma Assembleia Geral
donde resultaram novos Órgãos Sociais para dinamizar a coletividade e a vida associativa local;
Considerando a importância que este facto pode assumir no quotidiano, no dia a dia das Cachoeiras e da sua
população, ávida da realização de atividades e iniciativas;
Considerando que a Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense utiliza como sede social um edifício
propriedade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que evidencia, fruto até da sua inutilização temporária,
um avançado estado de degradação, com problemas de variada ordem e que implicarão um investimento
avultado e por essa via desajustado das capacidades financeiras da coletividade, que necessita de ser
incentivada e impulsionada;
A Bancada do Partido Socialista, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras de 26 de Abril de 2018, propõe:
1 – Seja oficiada a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, no sentido desta proceder a uma Visita Técnica ao
local que faz parte do seu património edificado, donde resulte a elaboração dum Caderno de Encargos e o
posterior desenvolvimento dum procedimento tendente à execução das obras de beneficiação e requalificação do
Edifício Sede da Associação Desportiva e Recreativa Cachoeirense, por forma a que esta coletividade possa,
com dignidade, qualidade e segurança, desenvolver ações e iniciativas de caráter cultural, recreativo ou doutra
natureza que auxiliem ao incentivo da participação e envolvimento de toda a população.
A presente proposta, em caso de aprovação, deverá ser publicada no site institucional da Freguesia e remetida, para
implementação, à Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e, para conhecimento, aos Órgãos Sociais
da ADRC, diversos grupos políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila Franca
de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira), Movimento Associativo da Freguesia e Órgãos de
Comunicação Social Regional.
Das diversas comunicações sobre esta matéria, deverá, via Mesa da Assembleia, a Junta de Freguesia dar
conhecimento aos Membros da Assembleia.
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