UNIÃO PROGRESSIVA DE CHÃO SOBRAL

20 ANOS AO SERVIÇO DA COMUNIDADE
Decorridos 20 anos de vida da nossa Associação é nosso dever fazer um balanço, tornando público as áreas de
intervenção, onde as mulheres e homens que tiveram o mérito de participar nos vários mandatos ao longo deste
período de 20 anos nos Órgãos Sociais da UPCS, contribuindo de uma forma activa para a resolução das várias
carencias existentes no Chão Sobral, sonho de todos nós durante décadas, as quais passamos a divulgar:
. CM 1319 Chão Sobral / Vale de Maceira

Infraestrutura da responsabilidade da CMOH. A UPCS
diligenciou, reivindicou pelos diversos meios esta
infraestrutura básica – nomeadamente reuniões com a
CMOH, envio de diversas cartas, chamada de atenção em
notícia na comunicação social escrita.

. Estrada Chão Sobral / Parente

Infraestrutura da responsabilidade da CMOH. A UPCS
diligenciou, reivindicou pelos diversos meios esta
infraestrutura básica – nomeadamente reuniões com a
CMOH, envio de diversas cartas. Aguarda-se que tal
objectivo seja realidade.

. Ruas – pavimentação

Infraestrutura da responsabilidade da CMOH. A UPCS
diligenciou, reivindicou pelos diversos meios esta
infraestrutura básica – nomeadamente reuniões com a
JFAD e CMOH, envio de diversas cartas.
Esta obra foi realizada por administração directa pelo
Conselho Directivo dos Compartes do Baldio de Chão
Sobral com meios oriundos de corte de árvores do baldio,
pavimentando as artérias do núcleo central de CS. Neste
momento aguarda-se que as restantes ruas sejam
pavimentadas em parceria: CMOH / CDCBCS / UPCS.

. IC7 – Vendas de Galizes / Covilhã

Tomamos posição em relação ao traçado, através de uma
exposição enviada para o IPA – Instituto de Promoção do
Ambiente.

TRANSPORTES

. Carreira Chão Sobral / Tábua

Processo liderado pela UPCS – Exposto o assunto à
CMOH. Após a emissão da Declaração de transitabilidade
da nossa es trada, o processo foi entregue na DGTT para a
respectiva aprovação.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

. Ampliação da Rede

Infraestrutura da responsabilidade da CMOH. A UPCS
diligenciou, reivindicou pelos diversos meios esta
infraestrutura básica – nomeadamente reuniões com a
CMOH, envio de diversas cartas. Aguarda-se que seja
completado este objectivo.

. Reforço da Potência

Foi elaborada exposição e enviada à EDP – Electricidade
de Portugal.

SANEAMENTO BÁSICO

. Redes de Água e Esgotos e Mini-Etar

Infraestrutura da responsabilidade da CMOH. A UPCS
diligenciou, reivindicou pelos diversos meios esta
infraestrutura básica – nomeadamente reuniões com a
CMOH, envio de diversas cartas e fax. Neste momento
aguarda-se a sua conclusão.

CULTUR A E RECREIO

. Festas

Neste item organizamos festas com uma periodicidade
anual.
Exibição grupos de cantares e filmes
Organização de excusões.

COMUNICAÇÕES

. Excursões

DESPORTO

. Torneios de Futebol de Salão
. Atletismo

EDUCAÇÃO

. Professora p/ nossa Escola
. Novo equipamento p/ nossa Escola
. Manutenção da nossa Escola

Participação da juventude de Chão Sobral em diversos
torneios de Futebol de Salão.
Participação da juventude de Chão Sobral em diversas
provas de Atletismos.
Diligenciamos junto do Ministério da Educação e Cultura
para que fos se colocada uma professora.
Solicitamos à CMOH para que fosse colocado novo
equipamento.
Solicitamos à JFAD e CMOH para que fosse efectuada a
respectiva manutenção.

. Equipamento infantil

Este equipamento infantil foi conseguido após
diligenciamos junto da JFAD e CMOH tanto de uma forma
directa, assim como com o envio de várias cartas.

JARDIM DE INFÂNCIA

. Jardim de Infância

Equipamento da responsabilidade da CMOH. A UPCS
diligenciou, reivindicou pelos diversos meios esta
infraestrutura básica – nomeadamente reuniões com a
CMOH. Na altura o Sr Presidente da Câmara evocou que
era um investimento com custos elevados e que a
Autarquia não dispunha de meios financeiros. E dado
existir o da Sede de Freguesia havia que ser viabilizado
com as n/ crianças.

MEIO AMBIENTE

. Contentores e recolha do lixo

Equipamento e prestação de serviço da responsabilidade
da CMOH. A UPCS diligenciou, reivindicou pelos diversos
meios a colocação deste equipamento básico e prestação
de serviço.

PATRIMÓNIO HISTÓRICO

. Aldeia do Colcurinho

Tomamos a iniciativa de chamar a atenção da CMOH para
este assunto, onde levamos a visitar o então Presidente da
Câmara Dr. Saraiva e posteriormente o assunto foi de novo
exposto ao novo Presidente da CMOH Prof Dr César de
Oliveira que agendou e realizou nas nossas Instalações
uma reunião de esclarecimento com presença de diversos
técnicos. Posteriormente es ta Autarquia mandou efectuar
levantamento da Aldeia do Colcurinho e elaborou projecto e
apresentou candidatura a um dos Fundos Feder, não tendo
sido aprovada esta candidatura.
Posteriormente a UPCS apresentou em exposição enviada
ao Fundo de Turismo, esta situação – Aldeia do Colcurinho
- não tendo sido viabilizada esta pretensão por insuficiência
de meios financeiros no programa das Aldeias Históricas
do Centro, liderado por aquele Organismo e as Câmaras
Municipais da Região.

. Alambique
. Moinhos
. Fornos comunitários

Assunto exposto por diversas vezes através de cartas e
incluido no PA da UPCS e enviado à CMOH.

. Espaço de Convívio da UPCS

Espaço disponivel nas Instalações da UPCS

. Centro de Dia de Aldeia das Dez

Fazer o acompanhamento da intervenção deste Centro

. Centro de Dia de Chão Sobral

Estudar a viabilidade de tal Serviço poder ser assegurado
pela UPCS nas futuras Instalações.

PARQUE INFANTIL

ACÇÃO SOCIAL E
SOLIDARIEDADE

SAÚDE

. Extensão do Centro de Saúde de Oliveira Hipótese a considerar após a conclusão da nova Sede da
do Hospital no Chão Sobral
UPCS, com a disponibilização das actuais Intalações.

JUVENTUDE

. Dinamização de actividades

Efectuada uma base de dados com todos o jovens dos
vários grupos etários residentes no Chão Sobral.

. Cooperação com o IPJ

Contactamos este Organismo, onde nos prestaram
informação acerca dos programas
que patrocinam.
Assunto a ser analisado de novo.

. Promoção e defesa dos interesses dos
compartes

Dinamização do processo conducente à eleição dos
Órgãos de Gestão do Baldio.
Cooperação com Conselho Directivo

BALDIOS

INSTALAÇÕES DA UPCS
Prestação de Serviços

Aquisição e reconstrução do edifício
Serviços à disposição dos associados:

. Espaço de convívio
. Equipamento desportivo - Mesa de Ténis
. Bar
. Jogos - Lúdicos
. Espaço do Alambique

EDIFÍCIO SEDE DA UPCS

Valencias :

(Ojectivo a concretizar)

Espaço Polivalente
Biblioteca
Espaço de Convívio
Gabinetes
Bar
Cozinha

POLIDESPORTVO

Aquisição deste espaço que pretendemos anexar as
actuais instalações da UPCS.
Elaboramos exposição para o CDCBCS a solicitarmos
60 000m2 de terreno baldio a título gratuíto para instalação
de equipamentos de âmbito cultural, desportivo,
recreativo,social e de lazer.
Tendo tal pretensão sido aprovada pela Assembleia de
Compartes.
Mandamos elaborar os respectivos projectos, os quais
foram rectificados pelos Senhores compartes e associados.

Equipamento desportivo polivalente

(Ojectivo a concretizar)

Ponto da situação em relação aos dois equ ipamentos:

Neste momento aguardamos a aprovação da cedência do
terreno baldio à UPCS por parte do Governo.
Para de seguida apresentarmos a candidatura destes
Equipamentos na CCR-Centro em Coimbra, para o
respectivo financiamento pela DGOTDU - Fundos PIDDAC.

PARQUE DE LAZER

. Parque lazer a implementar na Lomba

Assunto a ser estudado em breve.

. Campo de Jogos da Lomba

Este equipamento necessita de ser melhorado o mais
breve possível. A UPCS irá diligenciar para que tal
objectivo seja conseguido.

(Ojectivo a concretizar)

CAMPO DE JOGOS

ENTIDADES:
JFAD - Junta de Freguesia de Aldeiadas Dez
IPA - Instituto de Promoção do Ambiente
JMF - Joaquim Martins da Fonseca
MEC - Ministério da Educação e Cultura
IPJ - Instituto Português da Juventude
DRABL Direcção Regional de Agricultura da Beira
Litoral
DGOTDU - Direcção-Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano

CMOH - Câmara Municipal de Oiliveira do Hospital
DGTT - Direcção-Geral dos Transportes Terrestes
EDP - Electridade de Portugal
FT -Fundo de Turismo
ARS Centro - Administração Regional de Saúde
CDCBCS - Conselho Directivo dos Compartes do Baldio
de Chão Sobral
CCR Centro - Comissão de Coordenação Regional
Centro
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