ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
DE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
PROPOSTA
Novas Instalações para GNR de Castanheira do Ribatejo
Considerando que as instalações do Posto Territorial da GNR de Castanheira do Ribatejo estão sedeadas desde 1999
no R/C de um edifício habitacional na Vila de Castanheira do Ribatejo, adaptado à data de então para o efeito;
Considerando que as mesmas não se coadunam com o exercício das funções exigidas aos Militares, nem dignificam
aquela Força de Segurança e seus Agentes;
Considerando, ainda, que no contexto da reorganização territorial do território, a GNR de Castanheira do Ribatejo tem
uma extensa área territorial a seu cargo, que vai para além da Castanheira do Ribatejo, Cachoeiras, São João dos
Montes e Calhandriz (antigas Freguesias);
Considerando, por fim, que praticamente em todo o Concelho de Vila Franca de Xira foram criadas as condições físicas
para as Forças de Segurança desempenharem as suas funções (novas esquadras da PSP na Póvoa de Santa Iria,
Alverca do Ribatejo e Vila Franca de Xira, e foi concluído o quartel da GNR de Vialonga), impõe-se que o mesmo
suceda relativamente à GNR de Castanheira do Ribatejo.
A Bancada do Partido Socialista, na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras de 28 de Junho de 2018, propõe:
1) Que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, através do Gabinete da Presidência, informe os Órgãos Autárquicos
da nossa Freguesia, dos últimos contactos institucionais desenvolvidos sobre este assunto e ponto da situação sobre o
mesmo;
2) Que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, mantendo a atitude proativa e de parceria com a Administração
Central que sempre tem evidenciado, conceda a este assunto prioridade máxima, desde logo através da
disponibilização de terreno ou edifício adaptável à função, e protocolando com o Governo o financiamento e execução
desta intervenção, acompanhada dos correspondentes e necessários recursos humanos e equipamentos (hoje
insuficientes);
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com treze votos a favor na Assembleia de Freguesia da União de
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 28 de junho de 2018, devendo ser publicada no site
institucional da Freguesia e, ser remetida:
1 - À Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e diversos grupos políticos com representatividade nos
Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira).
2 – Ao Comando do Posto Territorial da GNR de Castanheira do Ribatejo.
3 - Movimento Associativo da Freguesia.
4 - 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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