PISCINA DA PENHA DE FRANÇA – OBRAS SEM FIM À VISTA!

A Piscina Municipal da Penha de França é um equipamento público e foi, durante anos, de
grande utilidade para a população da freguesia e das zonas limítrofes.
A piscina foi encerrada em 1 de Janeiro de 2011, para realização de obras de requalificação,
mantendo-se desactivada desde então, com prejuízo para a população, nomeadamente para
crianças e idosos.
Enquanto equipamento municipal, caberia à Câmara Municipal a responsabilidade da sua
manutenção e funcionamento.
A Câmara Municipal, numa clara atitude de demissão das suas responsabilidades, enveredou
pela entrega do equipamento e da sua recuperação à Junta de Freguesia da Penha de França
e à Associação Centro Cultural e Desportivo Estrelas de S. João de Brito, ficando a cargo desta
última a responsabilidade de execução das obras que permitissem a reabertura da piscina.
Tal como a CDU antecipou, esta decisão, da inteira responsabilidade do PS na Câmara e na
Junta de Freguesia, não poderia resultar.
No dia 6 de Abril de 2016, com pompa e circunstância, foi lançada a “primeira pedra” da obra.
Nessa altura, o presidente da Câmara “exprimiu a sua confiança na "energia e dinamismo da
presidente da Junta" para o assumir das novas competências que a Câmara vai delegar sublinhou ser este um "grande dia para a Freguesia da Penha de França" (notícia do site da CML)
No mesmo registo “o presidente da Associação Centro Cultural e Desportivo Estrelas de S. João
de Brito, Nuno Lopes, manifestou a sua satisfação por este importante passo na prossecução
do protocolo que entrega a gestão da futura piscina ao clube.” (notícia do site da CML)
Hoje, está criado um problema de desentendimentos, cuja responsabilidade é empurrada de
uma entidade para a outra, com as obras paradas e a população privada de um equipamento
tão importante para a saúde e actividade física.
Por tudo isto:
A CDU REAFIRMA A EXIGÊNCIA DE UM SERVIÇO PÚBLICO E DE QUALIDADE!
A CDU EXIGE O REGRESSO DA PISCINA MUNICIPAL DA PENHA DE FRANÇA À GESTÃO
MUNICIPAL, DE ONDE NUNCA DEVIA TER SAÍDO!

Março/2017

