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MOÇÃO 

CONTRA O ENCERRAMENTO DE CAMINHO 

(ENTRE O CAMINHO DO CARVALHAL E A QUINTA DA GRANJA)  

 
• Considerando os testemunhos dos habitantes locais e também o testemunho 

dos autarcas que fizeram parte da Freguesia de Cachoeiras;  
 

• Considerando que este caminho foi, desde sempre, utilizado pelas comunidades, 
que o utilizavam para ligarem as diversas localidades em redor das Cachoeiras, 
atalhando desse modo muito caminho; 

 

• Considerando que o referido caminho faz parte das rotas e trilhos dos percursos 
para o Santuário de Fátima e Santiago de Compostela, devidamente assinalados 
em marcos e sinalética específica; 

 

• Considerando que o caminho em causa foi, durante anos, tratado e limpo pela 
então Junta de Freguesia de Cachoeiras, de acordo com o testemunho dos 
autarcas que compuseram os Órgãos desta Freguesia; 
 

• Considerando que após a união das duas Freguesias o caminho em causa foi, por 
diversas vezes desmatado e limpo pelos funcionários da Autarquia, sendo 
também eles testemunhas dos factos; 
 

• Considerando que após o envio de documentação devidamente detalhada e com 
suporte fotográfico, por parte da Junta de Freguesia para a Câmara Municipal, 
sobre o corte efetivo (com arames e redes) do traçado em questão; 
 

• Considerando que mesmo assim foi construído dois pilares, alegadamente, para 
suportar portões para o definitivo encerramento; 
 

• Considerando que, à data desta Assembleia de Freguesia, o caminho continua 
cortado de várias maneiras, nomeadamente com cancelas de ferro, impedindo 
desse modo, a livre circulação de pessoas e bens;   

 
Assim os Eleitos da CDU-Coligação Democrática Unitária, com assento na Assembleia de 
Freguesia de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, vêm deste modo demonstrar o nosso 
total repúdio sobre o corte/encerramento da artéria em causa e exigir que seja reposta 
a livre circulação de pessoas e bens. 
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Entendem ainda os eleitos da CDU, que fazendo parte da Assembleia de Freguesia de 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, não deveriam deixar de colocar à consideração 
desta, uma Moção onde se expresse a indignação da mesma e que a coloque ao lado da 
população. 
 
Esta Moção foi aprovada por unanimidade, com treze votos a favor, na Assembleia de 
Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 20 de 
dezembro de 2018, devendo ser enviada para: 
 

• Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

• Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira 

• Comunicação Social 

• Colocar no site da Junta de Freguesia 

• Organizações ligadas aos Caminhos de Fátima e de Santiago de Compostela 
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