
Assembleia de Freguesia da 
União das Freguesias de 

Carregado e Cadafais 
 

União das Freguesias de 
Carregado e Cadafais 

 

 

Moção 

Mais investimento para as Freguesias de Carregado e Cadafais 

Melhor qualidade de vida para os seus fregueses 

Ao aproximar-se o fim do mandato para que foram eleitos os titulares dos órgãos Junta de 

Freguesia e Assembleia de Freguesia da União de Freguesias do Carregado e Cadafais, 

considerando que, legitimamente, as diversas forças políticas concorrentes às próximas eleições 

autárquicas, terão propostas diversas para o próximo mandato. 

Assim, estes titulares dirigem-se a todos os concorrentes às eleições para a Câmara Municipal de 

Alenquer e para a União de Freguesias expondo o seguinte:   

 A União de Freguesias do Carregado e Cadafais é uma “terra de encontros” onde nos últimos 

cinquenta anos se fixaram populações atraídas pela proximidade de importantes locais 

consumidores de mão de obra e de oportunidades de emprego. 

 O crescimento industrial e de serviços neste território transformou a localidade do Carregado 

numa vila de características urbanas enquanto o espaço antes pertencente à antiga freguesia 

de Cadafais se manteve com características mais rurais e onde a actividade agrícola continua a 

ter uma maior expressão.  

 Desta mescla de populações com uma enorme diversidade de origens, tradições e crenças 

quer por migrações internas quer por imigrações oriundas de muitas partes do mundo, 

resultando uma porção de território com um grande défice de equipamentos e de serviços 

capazes de responder aos anseios da população residente. 

 No período 2017/2021 esta União de Freguesias não foi contemplada com investimentos 

significativos de acordo com as suas necessidades e densidade populacional. 

Como tem sido amplamente publicitado, vivemos uma época em que poderão confluir decisões de 

financiamento provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência, do Portugal 2030 e ainda da 

reprogramação do Portugal 2020. 

Assim os eleitos da União das Freguesias de Carregado e Cadafais (Assembleia de Freguesia e 

Executivo) sugerem que todas as forças políticas ou grupos de cidadãos concorrentes à Freguesia 

ou à Câmara de Alenquer levem em conta a necessidade política de obter compromissos e acções 

para o território desta freguesia resultando em investimentos e melhoramentos nomeadamente 

de: 

Educação 

1. Absoluta necessidade de planear e construir mais uma Escola Básica em face da superlotação 

das existentes. 

2. Apetrechar a Escola Básica Integrada do Carregado com Pavilhão Gimnodesportivo para a 

comunidade escolar e partilhado com a restante população nos períodos e horários não 

lectivos. 



Saúde  

1. Dotar o Centro de Saúde do Carregado de meios e autonomia para ter o número de médicos 

de família suficientes para os utentes inscritos na sua área de influência. 

2. Pugnar para que os agrupamentos de saúde do Concelho e nomeadamente da Freguesia 

proporcionem aconselhamento e intervenção na área do envelhecimento activo. 

 

Bem-estar físico 

1. Recuperar a margem do rio Tejo como local para a prática de exercício de manutenção física, 

intervindo no local e dignificando o mesmo. 

2. Utilizar a construção de caminhos alternativos sobrelevados como forma de obter uma via 

pedonal entre o Carregado e o rio além da já prevista entre o Carregado e Alenquer. 

3. Construção de um espaço de actividade desportiva multifunções, com espaços para a prática 

de desportos ao ar livre correspondendo aos anseios e necessidades das associações 

desportivas da Freguesia. 

4. Planos de apoio e contratos programa tendentes a ajudar as associações existentes a atraírem 

novos públicos para a prática regular de actividade física. 
 

Cultura 

1. Criação de uma Casa da Cultura que além de concentrar as actividades de 

biblioteca/mediateca possa possuir salas para estúdio e ensaio e uma sala média para 

actividades culturais nomeadamente concertos/espectáculos. 

2. Planos de apoio e contratos programa tendentes a ajudar as associações culturais existentes a 

dinamizarem com novas actividades os seus espaços, proporcionando-lhes mais vida e 

aumentando o número de cidadãos que são desafiados a participarem em actividades 

culturais. 

Organização do Território  

1. Conhecimento de todas as licenças de urbanização já concedidas e ainda não concretizadas. 

2. Criação de uma circular/variante que retire das ruas do Carregado o trânsito que não lhe é 

destinado. 

3. Definição da entidade que garanta uma fiscalização efectiva do estacionamento. 

Transportes e Mobilidade 

1. Extensão do passe intermodal da Área Metropolitana de Lisboa à Freguesia de Carregado e 

Cadafais. 

2. Ligação regular entre as localidades da Freguesia e o comboio como meio de transporte mais 

amigo do ambiente. 
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