
Assembleia de Freguesia da União das Freguesias 
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Mandato Autárquico 
2017 / 2021 

Sessão Ordinária 20 Dezembro 2017 Sede da Junta de Freguesia | Castanheira do Ribatejo

Eleitos Pedro Castelo | Francisco Silva | Florinda Roque | Ana Filipa Sousa | Mário Nuno Duarte | Sílvia Bento

Proposta 5 Cedência de Loja à Cáritas Paroquial de Castanheira do Ribatejo 

Considerando:

1) O trabalho desenvolvido pela Cáritas Paroquial de Castanheira do Ribatejo, no apoio prestado diariamente às famílias mais
carenciadas da nossa Freguesia, nomeadamente no que respeita ao fornecimento de cabazes alimentares (no contexto da
Rede Social  e dos diversos Programas existentes),  bem como medicamentos,  vestuário,  calçado,  mobiliário,  brinquedos e
outros bens que se revelam necessários e conseguem angariar;

2) Que essa tarefa social da maior importância para a comunidade é desempenhada em instalações situadas na cripta da Igreja
Paroquial da Castanheira do Ribatejo, em condições inadequadas para o seu desempenho e, na maior parte dos casos, para a
conservação e manutenção dos bens a distribuir;

3)  Que  as  atuais  instalações  não  são  acessíveis  a  Todos  os  Cidadãos  e  não  permitem  conceder  à  tarefa  da  Cáritas  a
visibilidade de que a Instituição necessita para garantir mais apoios e entrega de bens por parte de particulares;

4) Que a a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira é uma parceira social privilegiada, e deve, nesse contexto, e na medida
das suas disponibilidades, corresponder aos anseios e necessidades das Instituições com trabalho social comprovado;

5) Que a mesma Câmara Municipal é legítima proprietária de uma Loja no Mercado Retalhista de Castanheira do Ribatejo, que
tem a área, localização e demais características necessárias à prossecução da tarefa prosseguida pela Cáritas Paroquial de
Castanheira do Ribatejo; 

Vem o Partido Socialista apresentar a seguinte Proposta:

1) Que a Assembleia de Freguesia mandate a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e
Cachoeiras para solicitar à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira a cedência em regime de comodato de Loja no Mercado
Retalhista  de  Castanheira  do  Ribatejo  à  Cáritas  Paroquial  de  Castanheira  do  Ribatejo,  para  prossecução  das  atividades
previstas no objeto social da mesma. 

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, à
Direção  da  Cáritas  Paroquial  de  Castanheira  do  Ribatejo  e  ser  publicada  no  site  da  Junta  de  Freguesia  da  União  das
Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. 
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