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Câmara Municipal assina protocolo com a Força Aérea Portuguesa
Vila Franca de Xira mais perto de uma frente ribeirinha 
totalmente pedonal e ciclável

Assente num princípio de cooperação 
intermunicipal, os municípios de Vila 
Franca de Xira e de Matosinhos vão pro-
ceder à implementação de uma solução 
de datacenter redundante e de backup. A 
assinatura do protocolo decorreu a 8 de 
abril, na Câmara Municipal de Matosinhos.
A concretização desta oportunidade repre-
sentará a resolução de um conjunto de 
lacunas imediatas e a abertura de novas 
perspetivas sobre o que pode e deve ser o 
serviço público nesta área através de uma 
solução de partilha de recursos físicos, financeiros e humanos.
Os Municípios de Vila Franca de Xira e Matosinhos têm vindo a realizar autonomamente 
investimentos relevantes no âmbito do seu apetrechamento informático, que permitem 
uma utilização mútua das infraestruturas existentes, garantindo assim sem custos adi-
cionais, a utilização de um datacenter verdadeiramente redundante.
Esta solução pretende dotar os Municípios de ferramentas e procedimentos de recupe-
ração de catástrofe e backup, que seja redundante em termos de infraestrutura, opera-
dor de comunicações de acesso à Internet e localização geográfica.
Será da competência das Câmaras Municipais adotar as melhores práticas no rigoroso 
cumprimento da legislação em vigor, quer nos domínios da proteção de dados pessoais 
quer da segurança informática.
A criação de uma solução intermunicipal, envolvendo um Município da Área Metropo-
litana de Lisboa e outro da Área Metropolitana do Porto, propicia vantagens ao nível 
económico e técnico.

Partilha de recursos
Municípios de Vila Franca de Xira e de Matosinhos procuram solução conjunta 
de infraestrutura informática

O Município de Vila Franca de Xira assi-
nou, a 29 de março, um protocolo com a 
Força Aérea Portuguesa fundamental à 
execução do Projeto de expansão do Par-
que Linear do Estuário do Tejo Alverca do 
Ribatejo/Sobralinho – Fase 1.
A assinatura deste protocolo viabiliza a 
conclusão do Trilho do Tejo e a construção 
do Trilho das Comportas, que irão pro-
longar em cerca de 5 quilómetros o atual 
caminho ribeirinho com um novo troço 
entre o Aeródromo do Complexo Militar de 
Alverca e o rio. 
O Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, 
reitera a importância da celebração deste 
protocolo e afirma:
“Os caminhos ribeirinhos são um marco 
importantíssimo na vida das pessoas pois 
são locais de descompressão urbanística, 
de contacto com o Rio Tejo e espaços indi-
cados para lazer e atividade física.”

Após os trabalhos de requalificação de 
estruturas pré-existentes, o Parque Linear 
Ribeirinho do Estuário do Tejo assumir−
se−á como um importante corredor verde 
da Área Metropolitana de Lisboa.
Esta intervenção contribuirá para o 

reforço da identidade específica do Par-
que e do Concelho de Vila Franca de Xira 
à escala nacional e internacional, tal como 
já foi reconhecido nos 12 quilómetros de 
caminhos ribeirinhos anteriormente exe-
cutados.
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Fernando Paulo Ferreira
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

edi
to
rial

FERNANDO PAULO FERREIRA

Caras e Caros Concidadãos,

Os próximos meses apresentam novas oportunidades, 
momentos e experiências para viver com a família e ami-
gos.
Gradualmente estamos a ultrapassar juntos a pandemia e a 
trabalhar para regressar à normalidade. 
Após mais de um ano de funcionamento, o Centro de Vaci-
nação Municipal foi encerrado, passando a sua gestão para 
o Centro de Saúde de Alhandra. Em nome do Executivo 
Municipal e certamente de todos nós, agradeço a resiliência 
e competência de todas e todos os profissionais que garan-
tiram o sucesso da vacinação no nosso Concelho.
Com a retoma da dinâmica da sociedade, importa reforçar a 
oferta de mobilidade urbana, que queremos mais moderna 
e eficiente. É com grande entusiasmo e expectativa que aco-
lhemos o arranque da nova Carris Metropolitana, que ope-
rará no Concelho de Vila Franca de Xira, já a partir do pró-
ximo dia 1 de julho, com uma frota de autocarros renovada, 
novas linhas e maior frequência, prometendo uma melhoria 
no serviço prestado, aproximando a qualidade dos serviços 
de transporte no conjunto da Área Metropolitana de Lisboa.
No âmbito do compromisso estabelecido com o futuro das 
Pessoas, criámos o Conselho para o Desenvolvimento Eco-
nómico de Vila Franca de Xira (CDE-VFX), presidido por Luís 
Ferreira Lopes, que pretende dinamizar o investimento e 
criar empregos, reposicionando economicamente o nosso 
Concelho na região norte de Lisboa e da AML, potenciando 
todos os setores da economia (agricultura, indústria, 
comércio, serviços e turismo).
E porque a dinâmica social está assente (e bem) numa forte 
rede associativa, assinámos Protocolos de Apoio ao Movi-

mento Associativo do Concelho e aprovámos já um grande 
investimento na melhoria das suas instalações e equipa-
mentos, sempre ao serviço das Pessoas. 
Os meses de maio e junho traduzem já o reforço da oferta 
cultural no Concelho de Vila Franca de Xira com destaque 
para o Festival da Juventude, este ano em formato descen-
tralizado em vários locais do Concelho, com “Smart Talks”, 
atividades que abrangem os domínios artístico e desportivo 
e ainda animação musical, que promete cativar os nossos 
jovens.
O Cartoon Xira, patente no Celeiro da Patriarcal até ao pró-
ximo dia 5 de junho, expõe uma das maiores e mais presti-
giadas Exposições dedicadas ao Cartoon no nosso País.
As celebrações do “Colete Encarnado 2022: 90 anos, 90 
dias, 90 horas” já decorrem em força e prometem continuar 
a animar residentes e visitantes que participam no vasto 
programa em curso, até ao seu culminar no primeiro fim de 
semana de julho.
Concluído o primeiro semestre de trabalho do novo Execu-
tivo Municipal, continuaremos a trabalhar para defender 
com afinco e determinação os interesses do nosso terri-
tório e das nossas populações, garantido a todas e todos 
um futuro mais próspero e sustentável, superando juntos 
as dificuldades que a instabilidade decorrente da guerra na 
Ucrânia nos traz a todos.
Entretanto, claro, o bom tempo convida-nos a todos a des-
frutar dos nossos espaços públicos e caminhos ribeirinhos, 
sempre à nossa disposição. 
Juntos, sempre juntos, pelo Concelho de Vila Franca de Xira. 

Vamos a isso! 
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Destaque

Educação inclusiva
Jornadas da Educação debatem intervenção escolar
As Jornadas da Educação, a decorrer 
em maio, são uma proposta do Município 
de Vila Franca de Xira para debater com 
docentes, pessoal não docente, pais e 
encarregados de educação, técnicos com 
funções na área da educação, alunos e 
restante comunidade, temas que reflitam 
a diversidade da intervenção da Escola e 
de Vila Franca de Xira, Cidade Educadora. 
O propósito é promover a inclusão e con-
tribuir para os objetivos do Perfil dos Alu-
nos para o Século XXI e do ODS 4 – Garan-

tir o acesso à educação inclusiva, de 
qualidade e equitativa, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos. As sessões 
propostas são veículos de promoção 
da partilha entre todos os interessa-
dos na temática da Educação, consti-
tuindo este diálogo um momento fun-
damental para imprimir à Educação 
no Concelho uma dinâmica de parti-
cipação e corresponsabilidade entre 
todos os atores educativos. 

Formação e qualificação dos jovens no ensino superior
Município de Vila Franca de Xira entrega 20 Bolsas de Estudo 

Com o objetivo de reforçar as oportunidades de formação e qua-
lificação dos jovens estudantes do ensino superior residentes no 
Município foram entregues, a 29 de março, 20 bolsas de estudo. 
Em 2021, o Município de Vila Franca de Xira criou o programa de 
atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior 
destinado a alunos residentes no Concelho de Vila Franca de Xira 
com idade igual ou inferior a 30 anos, cujo contexto socioeconó-
mico seja menos favorável à prossecução dos seus estudos.

A apresentação de candidaturas decorreu no mês de outubro, 
registando-se 78 candidaturas, das quais 56 foram consideradas 
elegíveis e analisadas pela equipa técnica do Departamento de 
Educação.
A decisão de atribuição das 20 bolsas de estudo foi aprovada em 
reunião de câmara de 23 de fevereiro, cada uma delas no mon-
tante de 1.500€, num total de 30.000€.

Atividade regular
Apoio ao Movimento Associativo com perto de 700 mil euros
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira assinou os Protocolos 
com o Movimento Associativo do Concelho no dia 7 de abril, no 
Palácio do Sobralinho, no âmbito do apoio à atividade regular do 
Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).
Este ano serão apoiadas 118 Associações do Concelho, que cor-
respondem a 264 apoios específicos por área, designadamente: 
Cultura, Desporto, Ação Social, Associações Juvenis e Associa-
ções de Pais, perfazendo um apoio global de perto de 700 mil 
euros.
Em vigor desde 2008, o PAMA é um instrumento estrutural de 
apoio ao Movimento Associativo do Concelho através do qual a 
Câmara Municipal contribui para a modernização e requalifica-
ção das infraestruturas, bem como a sustentabilidade financeira 
e social destas associações.
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O Município de Vila Franca de Xira aprovou 
em reunião de câmara, de 23 de março, a 
criação do Conselho para o Desenvolvi-
mento Económico de Vila Franca de Xira 
(CDE-VFX).
O Presidente da Câmara Municipal, Fer-
nando Paulo Ferreira, convidou Luís Fer-
reira Lopes para presidir a este órgão 
consultivo para o desenvolvimento do 
Concelho.
A estrutura do CDE-VFX será composta 
por empresários e gestores de empre-
sas de distintos setores representativos 
da economia concelhia, personalidades 
de reconhecido mérito e associações 
empresariais com relevância económica 
no Município.
Luís Ferreira Lopes, uma personalidade 
do Concelho, é consultor para a COTEC e 
Conselho da Diáspora na Presidência da 
República, desde abril de 2021. Foi asses-
sor do Presidente da República para os 
Assuntos Empresariais e Inovação entre 
2016/2021.
Desempenhou funções de editor-execu-
tivo e editor de Economia da SIC e pivot 
de programas de informação económica 
da SIC Notícias, entre 2000/2016. Foi 
também jornalista de Economia da RTP, 
Rádio Renascença e iniciou essa atividade 
na imprensa regional do concelho de Vila 
Franca de Xira. Foi docente universitário 
em Empreendedorismo e Gestão da Ino-
vação e é autor (e co-autor) de diversos 
livros sobre gestão e liderança, econo-
mia, energia ou CPLP.
O CDE-VFX é um instrumento para o 

desenvolvimento económico do Conce-
lho que, através de uma estreita ligação 
e colaboração entre diferentes players 
económicos, permitirá potenciar a sua 
atratividade, competitividade, resiliência 
e sustentabilidade.
O CDE-VFX tem como missão a discus-
são, análise e pronúncia sobre matérias 
estratégicas de âmbito socioeconómico, 
contribuindo para a definição e constru-
ção das grandes ações e prioridades da 
economia concelhia.
O objetivo estratégico é incrementar e 
posicionar economicamente Vila Franca 
de Xira como Concelho de referência da 

região norte de Lisboa e da AML, poten-
ciando – de forma diferenciada – todos os 
setores da economia (agricultura/Lezíria, 
indústria, comércio, serviços, turismo).
O CDE-VFX reunirá trimestralmente ou 
sempre que o seu Presidente o convo-
car, contando com a participação do Pre-
sidente da Câmara Municipal, podendo 
também acolher associações represen-
tativas dos trabalhadores. O mandato dos 
membros do CDE-VFX terá a duração de 
quatro anos, coincidindo com o mandato 
autárquico. O funcionamento desta estru-
tura será apoiado pelos serviços munici-
pais.

Exercício de 2021
Prestação de Contas de Câmara Municipal e SMAS 
aprovados pelos órgãos municipais
Os órgãos municipais aprovaram o Rela-
tório de Gestão e Demonstrações Finan-
ceiras com a respetiva Prestação de 
Contas da Câmara Municipal e dos SMAS 
– Serviços Municipalizados de Águas e 
Saneamento - relativa ao exercício de 
2021.
Durante o ano em análise, nos SMAS per-
maneceram em vigor as Medidas de Apoio 
às Famílias, Instituições e Empresas, com 
a suspensão dos cortes de fornecimento 

de água, por incumprimento do paga-
mento das faturas e a facilidade de serem 
celebrados acordos de pagamento, veri-
ficando-se no ano transato um resultado 
líquido de 1.080.146,64€, um aumento de 
14,7%, face ao período homólogo.
Destacamos também o rigor do orçamento 
municipal com a execução da receita em 
2021 a atingir os 100% e a da despesa 
a superar os 87%. O saldo de gerência 
positivo a transitar é de €12.202.851,09 e 

o respeito pela regra do equilíbrio orça-
mental corrente traduz-se numa margem 
superior a 5 milhões de euros. 
A deterioração do resultado líquido do 
exercício de 2021 face a 2020, que atingiu 
os €16.483.561,18 negativo, é justificado 
pelo reforço das provisões para processos 
judiciais em curso bem como pela redu-
ção de receitas e aumento das despe-
sas decorrentes da pandemia da doença 
COVID-19.

Câmara cria novo organismo para dinamizar a economia local
Luís Ferreira Lopes preside ao Conselho para o Desenvolvimento Económico 
de Vila Franca de Xira
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Semana da Cultura Tauromáquica
Iniciativa que marcou o arranque 
dos 90 dias para o Colete Encarnado
Decorreu de 2 a 10 de abril, em Vila Franca de Xira, aquela que foi a 
31.ª edição da Semana da Cultura Tauromáquica. Conhecer a arte 
tauromáquica, aprofundar as suas raízes no Concelho e debater 
ideias em torno desta temática, foram os objetivos norteadores da 
iniciativa, que marcou a primeira semana do mês de abril, assina-
lando o início da programação dos 90 anos até ao Colete Encar-
nado.
Numa organização conjunta da Câmara Municipal e do Clube Tau-
rino Vilafranquense, em parceria e com o apoio de entidades com 
voz na defesa da importância cultural da Tauromaquia, a cidade 
de Vila Franca de Xira foi palco de um diversificado e intenso pro-
grama temático, de onde se destacaram os colóquios com a parti-
cipação de importantes personalidades do mundo taurino, exposi-
ções, cinema, animação musical, visitas guiadas, leituras, treinos 
práticos e feira taurina, durante nove dias pensados na participa-
ção de miúdos e graúdos, com vista à valorização desta forte ver-
tente identitária de Vila Franca de Xira. 
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“90 Anos, 90 Dias, 90 horas”
Cultura tauromáquica em festa
Continua a decorrer a programação de celebração dos 90 anos passados desde a primeira festa de Colete Encarnado. Diversos encon-
tros e colóquios, a Feira da Tauromaquia, uma novilhada, corridas de toiros, visitas guiadas aos monumentos taurinos e muita a anima-
ção têm composto momentos especiais. Exemplo disso foi também o movimento tertuliano que desfilou e brindou à afición na Feira da 
Tertúlias, decorrida entre 29 de abril e 1 de maio.
Fique com algumas imagens e não se esqueça de acompanhar o programa no portal 90anoscoleteencarnado.cm-vfxira.pt.



8
MAI | JUN | 2022 

O famoso personagem da literatura infantojuvenil que não queria 
crescer vem, a 4 de junho, ao Parque Urbano da Quinta da Piedade, 
na Póvoa de Santa Iria, ajudar milhares de crianças na “Desco-
berta da Terra do Nunca”.
Peter Pan é o convidado para a edição deste ano das Comemora-
ções Municipais do Dia Mundial da Criança que regressam com um 
extenso programa de animação e atividades que fazem a delícia da 
pequenada.
Organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, o já tra-
dicional evento resulta de uma dinamização conjunta com as IPSS 

de infância e de reformados, contando ainda com o envolvimento 
das forças de segurança, autoridades de saúde e escuteiros locais, 
assim como de grupos profissionais de animação.
Pretende-se com esta iniciativa proporcionar a todas as crianças 
e famílias um momento lúdico-pedagógico, realizado num espaço 
urbano privilegiado, cujas entradas são livres! Uma oferta que 
marca o arranque dos dias estivais e das atividades ao ar livre.
Dia 4 de junho é dia de espalhar alegria! Entre as 10h00 e as 13h00 
e as 14h00 e as 18h00, a magia, diversão e a fantasia estão garan-
tidas, na comemoração do Dia Mundial da Criança.

Acontece

Dia Mundial da Criança – 1 de junho
Tema “À Descoberta da Terra do Nunca” é o mote para muita animação

A 26.ª edição da Passerelle D’Ouro regressa a 17 de junho, pelas 
21h30, à Praça de Touros Palha Blanco, em Vila Franca de Xira. 
Sob o tema “Olhar a Terra”, modelos seniores do Concelho apre-
sentam as últimas tendências da coleção primavera/verão 2022, 
com a parceria de várias lojas e cabeleireiros da região.
Na passadeira vão desfilar os utentes provenientes maioritaria-
mente de IPSS e Comissões de Idosos do Concelho de Vila Franca 
de Xira, e ainda várias crianças que, com a sua jovialidade e irre-
verência, compõem um cenário brilhante, proporcionando um 
importante convívio intergeracional. O evento organizado pela 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira pretende ainda valori-
zar aqueles que já passaram a faixa dos 60 anos de idade, promo-
vendo um envelhecimento ativo e saudável.
A Passerelle D’Ouro é um evento carismático da agenda cultu-
ral do Concelho que reúne várias atrações musicais e artísticas 
num grandioso espetáculo, cheio de cor, luz, alegria e animação, 
atraindo a cada edição um público fiel, que enche as bancadas da 
centenária Praça de Touros.

XXVI Edição Passerelle D´Ouro – 17 de junho
Seniores brilham em espetáculo D’Ouro na Palha Blanco
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Desporto, Smart Talks, Exposições, Dança
Festival da Juventude de regresso com novo modelo

O Festival da Juventude está de regresso 
com um programa que se prolonga até 
junho. Um dos mais importantes eventos 
para a população mais jovem está de volta 
com um novo modelo, de carácter descen-
tralizado, decorrendo em vários locais do 
Concelho. O programa é vasto, englobando 
áreas como artes, exposições, desporto, 
dança ou “smart talks”.
A abertura oficial decorreu no dia 7 de maio, 
na Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de 
Santa Iria, com a exposição dos trabalhos 
dos jovens artistas plásticos do Concelho. 
As “Smart Talks” previstas também vão 

certamente cativar e inspirar os jovens 
participantes. À primeira sessão, realizada 
no dia 7 de maio, segue-se a de dia 24 de 
maio, pelas 15h00, no auditório da Escola 
Secundária Gago Coutinho.
Na música, os destaques vão para os con-
certos e espetáculos que decorrem nos 
seguintes dias:
- 7 de maio; 17h30: “Terra Manna” e 
“M.I.N.A.S.” - Póvoa de Santa Iria (Quinta 
Municipal da Piedade)
- 13 de maio; 21h30: Carolina Torres e 
BISPO - Vila Franca de Xira (Parque Urbano 
do Cevadeiro)

- 14 de maio, 21h30: Led On e ProfJam 
- Vila Franca de Xira (Parque Urbano do 
Cevadeiro)
- 22 de maio; 16h00: “Mamma Mia! - Vamos 
dançar outra vez”, dos Native Speakers - 
Alverca do Ribatejo (Sociedade Filarmónica 
Recreio Alverquense)

Mais informação sobre o evento pode ser 
consultada no site da Câmara Municipal.
O Festival é uma organização da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, contando 
também com a parceria de diversas Asso-
ciações e Escolas do Concelho.

Ano letivo 2022/2023
Inscrições para oferta educativa da “Escola a Tempo Inteiro” já decorrem

Já estão abertas as inscrições para a 
oferta educativa no âmbito da “Escola a 
Tempo Inteiro” para o próximo ano letivo, 
2022/2023, através da plataforma educa-
tiva online “SIGA” (Sistema Integrado de 
Gestão e Aprendizagem).
A “Escola a Tempo Inteiro” é um programa 
implementado pela Autarquia, em parceria 
com os Agrupamentos de Escolas e diver-
sas entidades parceiras, das quais fazem 
parte as atividades de animação e apoio à 
família (AAAF), as atividades de enriqueci-

mento curricular (AEC) e a componente de 
apoio à família (CAF).
As AAAF asseguraram o acompanhamento 
das crianças na educação pré-escolar 
antes e depois do período diário de ativi-
dades educativas e durante os períodos de 
interrupção destas.
As AEC destinam-se aos alunos do 1.º ciclo 
do Ensino Básico e são atividades gratuitas, 
de caráter facultativo, e decorrem após o 
período curricular da tarde, até às 17h30, 
e funcionam no estabelecimento de ensino.

A CAF assegura o acompanhamento dos 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico antes 
das componentes do currículo e depois das 
atividades de enriquecimento curricular, 
bem como durante os períodos de inter-
rupção letiva.
As atividades disponíveis são escolhi-
das por cada Agrupamento de Escolas, de 
acordo com o seu Projeto Educativo, pro-
porcionando momentos lúdicos, criativos e 
de aprendizagens essenciais aos seus alu-
nos.
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Para melhorar a qualidade de vida da população
“Caminhos com História” - Programa Nacional de Marcha e Corrida
O Município de Vila Franca de Xira faz parte 
do Programa Nacional de Marcha e Cor-
rida, promovido pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ) e Federação 
Portuguesa de Atletismo (FPA), com vista 
à melhoria da qualidade de vida da popu-
lação.
Este é o programa para os próximos dois 
meses:
Maio
• Dia 10
Das 9h00 às 11h00 e das 13h30 às 15h30
2 Caminhadas à Ermida S. Romão
Percurso Linear
População dos Programas Coração Saudá-
vel, Atividade Física para Idosos, Centros 
Comunitários de Arcena, Povos e Póvoa e 
Universidade Sénior
3 km

• Dia 20
Das 9h00 às 11h00
Caminhada à Granja Alpriate, Quinta de 
Monteiro-Mor, Caminho de Fátima
Percurso circular
População Universidade Sénior
4 km

• Dia 25
Das 9h00 às 11h00
Caminhada Moinhos A-dos-Bispos
Percurso circular
População em geral, população dos Pro-
gramas Coração Saudável, Atividade 
Física para Idosos, Centros Comunitários 
de Arcena, Povos e Póvoa e Universidade 
Sénior
5 km

Em maio e junho
“Parado é que Não”

Maio
• Dia 8 | 10h30
Body Combat
Praça S. Pedro, Alverca do Ribatejo
Apoio: Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquense
• Dia 15 | 10h30
Zumba (dia mundial da Hipertensão)
Passeio Pedonal Ribeirinho de Alhandra 
Apoio: Sociedade Euterpe Alhandrense
• Dia 22 | 10h30
Aeróbica 
Largo da Igreja, Granja - Vialonga
Apoio: Sociedade Recreativa da Granja
• Dia 28 | 11h30
Zumba  
Parque da Flamenga, Vialonga
Apoio: estúdio IN OUT
• Dia 29 | 10h30
Fitness  
Torre do Relógio, Sobralinho
Apoio: União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho

Junho 
• Dia 4 | 10h30
Zumba Kids (dia mundial da criança)
Apoio: Dance Life Academy
Qta da Piedade, Póvoa Sta Iria
• Dia 4 | 15h30
Zumba Kids (dia mundial da criança)
Apoio: Juventude das Castanheira
Qta da Piedade, Póvoa Sta Iria
• Dia 19 | 10h30
Aeróbica
Passeio Pedonal Ribeirinho Alhandra
Apoio: Sociedade Euterpe Alhandrense
• Dia 24 | 19h00
Zumba 
Parque da Flamenga
Apoio: estúdio IN OUT
• Dia 26 | 10h30
Body Combat
Praça S. Pedro, Alverca do Ribatejo
Apoio: Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquense

Ermida de S. Romão

Este é um programa desenvolvido pelo Município de Vila Franca 
de Xira, em conjunto com várias entidades do concelho, visando 
fornecer um conjunto de oportunidades para atividade física e vida 
ativa dos munícipes.
Tem por objetivos:
•Facilitar o acesso à prática da atividade física
•Diminuir as barreiras percecionadas para a prática regular da ati-
vidade física
•Aumentar a confiança e a capacidade individual que conduzam a 
um estilo de vida mais ativo
•Sensibilizar para o uso da bicicleta e da caminhada como meio de 
transporte
•Utilizar os espaços verdes e seguros como fator relevante na vida 
ativa
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De 16 a 19 de junho
Volta a Portugal Feminina em Bicicleta

A 2.ª Volta a Portugal Feminina em Bicicleta vai realizar-se de 16 
a 19 de junho. A 1ª etapa acontece em Vila Franca de Xira no dia 
17 de junho.
Numa parceria entre a Federação Portuguesa de Ciclismo e 
a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a Autarquia volta a 
associar-se a uma prova desportiva ligada ao Ciclismo, depois de 

nos últimos anos – e já em 2021 – ter acolhido a 3.º etapa da 1.ª 
Volta a Portugal em Bicicleta Feminina no Município Vila-fran-
quense.
A Volta a Portugal Feminina em Bicicleta conta com a participa-
ção de cerca de 100 atletas, numa competição que reconhece a 
importância crescente do ciclismo feminino em Portugal.
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Limpeza de Linhas de Água 2022 - Fase 1

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira já iniciou os 
trabalhos inerentes à primeira fase dos trabalhos de 
limpeza e desobstrução dos vários troços das linhas de 
água e das valas do Concelho. 
Nesta primeira fase, que decorre até junho, a Autar-
quia prevê investir cerca de 52 mil euros, estando pre-
vistas intervenções na União de Freguesias da Casta-
nheira do Ribatejo e Cachoeiras; de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho e da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e 
ainda nas freguesias de Vila Franca de Xira e Vialonga.
A limpeza e desobstrução das linhas de água é funda-
mental para a minimização das consequências negati-
vas das cheias, para assegurar o bom estado ecológico 
e as condições de escoamento da água e sedimentos 
de toda a rede hidrográfica e zonas ribeirinhas.

Investimento: 51 650,00€ (valor C/ IVA)

Data de início: fevereiro´22

Previsão de conclusão: junho’22

Ribeira dos Caniços

Ribeira da Carvalha

Ribeira da Granja

Vala paralela à Ribeira dos CaniçosRibeira da Verdelha

Ribeira da Verdelha a Montante da EN 10

Investimento Municipal
Obras e requalificação urbana MAI  |  JUN  |  2022 
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Obras de requalificação 
da Escola “Álvaro Guerra” 
foram inauguradas a 22 de abril

A intervenção da Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira, num investimento superior a 1.400.000,00€, pre-
tendeu melhorar as condições do espaço, tornando-o 
mais moderno, adequado às atuais necessidades e 
acessível.
Incluiu a remodelação geral do edifício principal já exis-
tente; a construção de um refeitório, que permite agora 
que as crianças façam as suas refeições na escola; um 

ginásio; uma biblioteca/”Sala do Futuro”; novos pátios 
e áreas de recreio coberto. Foram ainda contempladas 
novas salas de professores e de coordenação.
A inauguração foi presidida pelo Presidente da Assem-
bleia da República, Augusto Santos Silva, com as pre-
senças, entre outras entidades, do Ministro da Educa-
ção, João Costa, e do Secretário de Estado da Educação, 
António Leite.

Investimento Municipal
Obras e requalificaçao urbanaMAI  |  JUN  |  2022 
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Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Acessibilidade Inclusiva – Requalificação da Avenida Infante Dom Pedro 
(Parque de Estacionamento) - 2.ª Fase
Investimento: 722 892, 24€ (valor com IVA)
Data de início: agosto’21
Previsão de conclusão: abril’22

• [OBRA CONCLUÍDA] 
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Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Requalificação Paisagística e Anfiteatro ao Ar Livre Do Jardim Municipal José Álvaro Vidal – 4.ª fase 
Investimento: 808.202,09€ (valor com IVA)
Data de início: dezembro’21
Previsão de conclusão: junho’22

• [OBRA EM CURSO]
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Concelho

Requalificação e Melhoramentos em Espaços Verdes e Públicos – 2022
Investimento: 99 455,56€ (valor com IVA) 
Data de início: abril’22
Previsão de conclusão: novembro’22

• [OBRA EM CURSO]

Manutenção e Reforço de Equipamentos de Sinalização e Segurança Rodoviária (2021 -2022)
União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz (Rua Vasco da Gama; Estrada de 
Á-dos-Loucos, n.º 24; Largo Moisés do Carmo); União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
(Av. da Mague, n.º 7; Rua Alves Redol / Rua da República; EN 10; Rua da Juventude; Rua Casal do Mole-
do); União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa (EN 10; Rua Fernando Pessoa/Morgado 
da Póvoa; Rua Batista Pereira; Rua Alberto Sanches de Castro; Rua da República); Freguesia de Vialonga 
(Variante de Vialonga; Estrada do Paul) e Freguesia de Vila Franca de Xira (Parque de estacionamento junto 
à estação ferroviária; Rua António Dias Lourenço; Rua Joaquim Pedro Monteiro).
Investimento: 22 260,00€ (valor com IVA) 
Data de início: maio´21
Previsão de conclusão: novembro’22 

• [OBRA EM CURSO]



17Investimento Municipal
Obras e requalificaçao urbanaMAI  |  JUN  |  2022 

Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras

Reabilitação (Eficiência Energética) do Bairro do PER do Carril – 2.ª Fase – (Castanheira do Ribatejo)
Investimento: 288 141,90 € (IVA incluído)

• [OBRA CONCLUÍDA] 

Reabilitação (Eficiência Energética) do Bairro do PER do Forte Da Casa
Investimento: 387 944,10€ (valor com IVA)
Data de início: setembro’21
Previsão de conclusão: julho’22

• [OBRA EM CURSO]

Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa
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Em Vila Franca de Xira
Festa da Flor regressa com a participação de mais de 700 seniores

A Festa da Flor regressou a 21 de abril, ao Pavilhão Multiusos, em 
Vila Franca de Xira, com um extenso programa de animação, que 
incluiu jogos tradicionais, atelier de arte, mega-aula de ginástica 
e a sempre colorida marcha de arcos de flores de papel e muita 
música, proporcionando o convívio a mais de 700 utentes de várias 
Instituições Particulares de Solidariedade Social, com valência na 
área de apoio à pessoa idosa, localizadas um pouco por todo o 
Concelho.

Esta edição, mais uma vez organizada pela Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira e pela Comissão Municipal de Apoio ao Idoso, 
foi vivida com especial emoção e felicidade pelos presentes, uma 
vez que assinalou o regresso das IPSS e dos seus utentes a este 
projeto municipal denominado “Envelhecer de Modo Saudável e 
Equilibrado através da Atividade Física e Movimento”, que pre-
tende promover um envelhecimento ativo junto da população 
sénior.
A animação foi assegurada pelos grupos corais da Associação de 
Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria; do Lar de Betel; da 
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos de Vialonga e 
ainda pelo Grupo de Cantares e Instrumental da Associação de 
Bem-Estar Infantil de Vialonga, a par do Grupo de Cavaquinhos 
da Associação de Reformados Idosos e Pensionistas do Forte da 
Casa. Os stands da “Sénior Arte” divulgaram o trabalho de cerca 
de uma dezena de instituições do Concelho na área de intervenção 
social. Marcaram ainda presença a Polícia de Segurança Pública 
e a Guarda Nacional Republicana, o Agrupamento dos Centros de 
Saúde do Estuário do Tejo, o Hospital de Vila Franca de Xira e o 
polo da Póvoa de Santa Iria da Escola Profissional de Hotelaria, 
cujos alunos dos Cursos de Cozinha/Pastelaria de Restauração/
Mesa e Bar colaboraram no serviço de almoço.

Workshop de Arte Urbana em Alverca
Seniores põem “mãos na lata” e decoram muro no Bom Sucesso

Um grupo de utentes do Centro de dia do Centro de Apoio Social do 
Bom Sucesso e Arcena (CASBA), em Alverca do Ribatejo participou, 
nos dias 26 e 27 de abril, no Workshop “Mãos na Lata”, de onde 
resultou num colorido projeto de arte urbana.
O original trabalho de grafite pode ser apreciado na Travessa de 
São Romão, no Bom Sucesso, em Alverca do Ribatejo, junto ao Cen-
tro de Dia do CASBA. Aos “artistas”, com idades compreendidas 
entre os 55 e os 88 anos, foram previamente transmitidas algumas 
noções sobre a matéria e apresentadas as técnicas básicas de pin-

tura em mural e com stencil e, no dia seguinte, puseram as “mãos 
na lata” e inspirados criaram uma singular obra de arte urbana.
A ação foi concretizada no âmbito do Projeto Municipal Ativ@mente, 
em parceria com Projeto Lata 65 e proporcionou uma vivência cul-
tural inovadora, promovendo o envelhecimento ativo, a solidarie-
dade, a aprendizagem intergeracional, a integração e a participa-
ção da pessoa com idade igual ou superior a 55 anos. Este é mais 
um investimento da Câmara Municipal na construção de um Con-
celho onde a coesão social seja uma realidade.
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4 de abril a 4 de julho – Centros de Saúde do Concelho 
Rastreio gratuito ao cancro da mama para mulheres 
dos 50 aos 69 anos de idade

A Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC) está no Concelho para 
assegurar, até 4 de julho, rastreios gratuitos às mulheres, com 
idades compreendidas entre os 50 e os 69 anos de idade, inscritas 
nos Centros de Saúde.

O centro móvel de diagnóstico está parqueado junto aos Centros 
de Saúde do Concelho nas seguintes datas:

•          Vialonga – 27 de maio a 7 de junho

•          Póvoa de Santa Iria – 8 de junho a 4 de julho

A unidade de saúde funciona de segunda a sexta-feira, no horário 
das 9h20 às 13h00 e das 14h00 às 17h40, conta com uma equipa 
técnica especializada na área do cancro da mama e com novos 
equipamentos digitais. O atendimento é dirigido à população femi-
nina do Concelho, que pertença à faixa etária dos 50 aos 69 anos, 
que não tenha realizado uma mamografia nos últimos seis meses, 
que não tenha sido diagnosticada com cancro da mama e se apre-
sente assintomática (não apresentem alterações na mama). Inde-
pendentemente do Centro de Saúde onde consta a inscrição, a 
utente pode dirigir-se a qualquer local onde se realize o rastreio.
A iniciativa já marcou presença em Vila Franca de Xira, de 4 a 28 
de abril e em Alverca do Ribatejo, de 2 a 26 de maio. O acesso às 
pessoas portadoras de mobilidade reduzida está garantido. Mais 
informações pelos contactos 245 009 299/915 999 890 ou pelo 
e-mail rcm.admin@ligacontracancro.pt.
Veja o vídeo ou consulte mais informação disponibilizada pela 
LPCC. 
Esta segunda edição é promovida pela LPCC, Núcleo Regional do 
Sul, em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lis-
boa e Vale do Tejo (ARSLVT), a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira e o ACES. 

Homenagem às corporações de bombeiros 
Dia Municipal do Bombeiro assinala-se a 22 de maio

As comemorações do Dia Municipal do Bombeiro vão realizar-se 
no próximo dia 22 de maio, sábado, pelas 11h00, na Póvoa de 
Santa Iria.
A cerimónia terá lugar no Quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Póvoa de Santa Iria, onde se pretende homenagear o tra-
balho desenvolvido pelos 6 Corpos de Bombeiros do Concelho: 

Alhandra, Alverca do Ribatejo, Castanheira do Ribatejo, Póvoa 
de Santa Iria, Vialonga e Vila Franca de Xira. Na mesma cerimó-
nia será atribuído um subsídio no valor de 55.000,00€ ao Corpo 
de Bombeiros que organiza a iniciativa para aquisição de veículo 
e/ ou equipamentos.
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Vencedor do Prémio Carlo Paredes 2021
Guitarrista Pedro Jóia atua em concerto em Vila Franca de Xira
No dia 21 de maio, pelas 21h00, o gui-
tarrista Pedro Jóia atua em concerto no 
Auditório do Ateneu Artístico Vilafran-
quense.
O momento está integrado na entrega do 
Prémio Municipal de Música “Carlos Pa-
redes“, conquistado por Pedro Jóia em 
2021.
Com o seu disco “ZECA”, Pedro Jóia con-
quista pela segunda vez esta distinção 
(a primeira foi em 2008, com o disco “À 
Espera de Armandinho”). Na sua 19.ª 
edição, o Prémio promovido pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, recebeu 
um total de 18 candidaturas.
O Júri constituído por José Jorge Letria 
(representante da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira), Pedro Campos (com-
positor e músico), Renato Júnior (repre-
sentante da Sociedade Portuguesa de 
Autores) e Rui Filipe (crítico musical), 

salientou “a variedade e a qualidade dos 
projetos apresentados a concurso e a 
excelência dos artistas que, mesmo em 
fase de confinamento, demonstraram a 
sua capacidade criativa e grande origina-
lidade”. A obra “ZECA”, foi unanimemente 
considerada vencedora, “considerando a 
excelência e o valor artístico deste traba-
lho discográfico, a abordagem diferente e 
inovadora da obra de José Afonso desta-
cando a beleza da interpretação”.
Desde 2003, a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira tem vindo a premiar alguns 
dos maiores criadores e intérpretes por-
tugueses, tais como Rão Kyao e Carminho 
(2013), Pedro Caldeira Cabral (2014), LST 
– Lisboa String Trio (2015), Pedro Mes-
tre (2016), Ricardo Ribeiro e Artemsax 
(2017), Daniel Pereira Cristo (2018), Cris-
tina Branco e José Valente (2019) e Com-
panhia do Canto Popular (2020).

De entrada livre
Recitais de música prosseguem até junho na Fábrica das Palavras
A Fábrica das Palavras retoma até junho 
o seu já habitual ciclo dedicado à música, 
“Clássica na Fábrica”, um programa que 
decorre da parceria entre o Município e o 

Conservatório Silva Marques, e que visa 
oferecer, de forma gratuita, música portu-
guesa de qualidade.
A 21 de maio há Ensemble de Percussões 

e a 28 um recital de tuba por Henrique 
Costa. No dia 18 de junho haverá um reci-
tal de jovens talentos.

Feriado Municipal
Romaria ao Sr. da Boa Morte 
O feriado Municipal, Quinta-Feira da Ascensão, é assinalado no 
Concelho com uma festividade de raízes centenárias, no Santuá-
rio do Senhor da Boa Morte, na freguesia de Vila Franca de Xira. 
Este ano volta a oferecer um programa mais completo de Cele-
bração, de 12 a 26 de maio. No feriado municipal, dia 26 às 
10h00, tem lugar a subida em romaria pelos peregrinos ao San-
tuário, em Povos. Segue-se a Eucaristia, pelas 11h00 e a bênção 
da cidade e dos campos. O convívio continua pelo dia com Fol-
clore  e baile popular numa iniciativa novamente organizada pela 
Paróquia de São Vicente Mártir, pela Misericórdia de Vila Franca 
de Xira e pela Comissão de Festas do Senhor da Boa Morte, com 
o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Consulte o 
programa e celebre da melhor forma o nosso Dia da Espiga.



MAI | JUN | 2022 
Acontece 21

Na Quinta Municipal da Piedade - Póvoa de Santa Iria
Palácio para os Pequeninos com oficina de música
O “Palácio para os Pequeninos” – programa cultural e educativo 
para a infância - apresenta, a 21 de maio, a última iniciativa da 1.ª 
edição deste ano, com a  Oficina de Música “A Flauta Deambulante 
do Flautista de Hamelin”, dinamizada por Simão Correia e João 
Rosário.
Esta iniciativa é de entrada gratuita, mediante inscrição no dia útil 
que antecede a atividade, das 9h30 às 17h00, através do telefone 
263 285 626.

Produto 100% Municipal
Vinho “Encostas de Xira” obtém boa classificação em concurso
A Câmara Municipal participou nas Provas 
Cegas realizadas pela Revista Paixão pelo 
Vinho com as quatro referências do seu 
vinho “Encostas de Xira”: Arinto (2020), 
Touriga Nacional (2020), Blend Tinto (2021) 
e Blend Branco (2020).
O painel de provadores constituído por 
elementos da equipa da revista e convida-
dos entre enólogos, escanções, jornalistas 
especializados e críticos de vinhos reco-
nheceram a qualidade deste produto já 
consolidado:
•Encostas de Xira Arinto (2020) – Muito 
Bom com 17 Valores
•Encostas de Xira Touriga Nacional (2020) 
– Muito Bom com 16,5 Valores
•Encostas de Xira Blend Tinto (2021) – 
Muito Bom com 16 Valores
•Encostas de Xira Blend Branco (2020) – 
Bom com 15,5 Valores
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 Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Caras e Caros Munícipes,
Em abril, mês de Liberdade e 
Democracia, assinalámos os 
primeiros seis meses deste mandato 
autárquico, que queremos direcionado 
para o investimento e criação de 
emprego, a qualificação do nosso 
território e para a melhoria da 
qualidade de vida das Pessoas.
Foram 180 dias intensos. Na área 
do Ambiente definimos programas 
e projetos com o intuito de 
promover a adaptação às alterações 
climáticas, a transição energética, a 
descarbonização, a mobilidade suave e 
a economia circular, através do plano 
de arborização dos núcleos urbanos 
(em elaboração), do alargamento 
da rede de postos de carregamento 
elétrico, do sistema de trotinetes 
partilhadas com motor elétrico na 
frente ribeirinha, ou a alteração do 
PDM com o propósito de permitir à 
indústria a produção de energia a 
partir de fontes renováveis.
Com expectativa e entusiasmo 
acompanhámos o nascimento da 
Carris Metropolitana, a nova marca 
dos transportes públicos da Área 
Metropolitana de Lisboa, que passará 
a operar no nosso Concelho a partir do 
próximo dia 1 de julho.
Na Educação, inaugurámos a obra 
de requalificação da Escola Álvaro 
Guerra, em Vila Franca de Xira; 
apostámos na modernização dos 
espaços públicos de Alverca do 
Ribatejo, concluindo a empreitada 
de beneficiação das Pracetas 1 e 2 
da Quinta das Drogas e iniciámos 
a 4ª fase da requalificação do 
Jardim Álvaro Vidal, entre outros 
investimentos.
Alinhados com a estratégia do 
Governo, assinámos o Acordo de 
Colaboração para a implementação 
do “1º Direito - Programa de Apoio 
ao Acesso à Habitação”, destinado 
ao reforço da habitação pública no 
Concelho.
Na defesa da nossa Cultura e da 
identidade diferenciadora, celebrámos 
os 70 anos da Ponte Marechal 
Carmona; lançámos um ambicioso e 
diversificado programa comemorativo 
dos 90 anos do Colete Encarnado - que 
este ano se prolongará sob o mote “90 
Anos, 90 Dias, 90 Horas” - e abrimos 
as portas do Celeiro da Patriarcal a 
mais uma edição da Cartoon Xira.
O nosso compromisso é com o futuro 
das Pessoas. Contamos com todas e 
com todos para o concretizar.   
Seguimos juntos!

Caro(a) Munícipe,
Celebrar Abril para continuar a luta 
de Maio

Assinalou-se no passado dia 25 de 
Abril o 48º aniversário da Revolução, 
que pôs termo a 48 anos de uma 
ditadura violenta contra o povo 
português e que abriu portas à 
liberdade, tanto no país como nas 
novas nações que floresceram depois 
de uma era colonial devastadora. 
O fascismo em Portugal deixou um 
rasto de sangue que não pode ser 
esquecido, tal como não pode ser 
esquecida a luta dos trabalhadores e 
do povo que, com grande coragem, o 
enfrentaram e derrubaram. 
O 25 de Abril é uma data marcada 
pela salvaguarda da memória 
da luta e da resistência e pela 
defesa dos valores inscritos na 
Constituição nascida desse processo 
revolucionário libertador. Saudamos, 
por isso, as comemorações populares 
do 25 de Abril promovidas pela URAP 
nas ruas de Vila Franca de Xira que, à 
semelhança do ano passado, voltou a 
contar com uma forte participação do 
movimento associativo popular e das 
populações deste concelho. 
Abril é, uma vez mais, a porta que 
abre a luta de Maio. Num contexto 
político, económico, social e cultural 
preocupante, em que o aumento 
do custo de vida põe em causa a 
capacidade de os trabalhadores 
e a população darem resposta 
às mais básicas necessidades e 
que os impede de ter quaisquer 
expectativas sobre o seu futuro; com 
um Orçamento do Estado irrealista, 
onde a inflação prevista está 4% 
abaixo da inflação real e a atualização 
dos salários representa ¼ dessa 
previsão, é imperativo que neste 1º de 
Maio os trabalhadores se mobilizem, 
reivindicando o direito a uma vida 
digna, seja através do aumento dos 
seus salários, do descongelamento 
das carreiras, seja em defesa dos 
serviços públicos, da sua gratuitidade 
e universalidade. Só com a unidade 
dos trabalhadores através dos seus 
sindicatos de classe é possível 
avançar nos direitos e nas suas 
legítimas expectativas por um futuro 
com horizonte.

Os vereadores eleitos pela CDU
Atendimentos, com marcação prévia 
para: 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 24, 
1º Esq.|Tel.: 263 285 623 
| gav.cdu@cm-vfxira.pt

Car@ Munícipe,

Os Vereadores da Nova Geração 
na Câmara Municipal continuam 
empenhados em fazer da Nova Geração 
a verdadeira alternativa política para 
Vila Franca de Xira.

Para além de sermos a força política 
com mais propostas aprovadas em 
Reunião de Câmara, vemos já algumas 
delas a ser aplicadas: já foi criado o 
Conselho para o Desenvolvimento 
Económico de Vila Franca de Xira, na 
sequência da nossa proposta Fórum 
Empresarial Regional, aprovada em 
Janeiro de 2022. Acreditamos que este 
Conselho pode vir a ser um fator de 
promoção da região, atração de novas 
empresas, ou, muitas vezes, de apenas 
dar a conhecer as empresas e serviços 
que já estão estabelecidos no território.

A nossa proposta Vila Franca de Xira, 
Capital do Desporto 2030, umas das 
primeiras aprovadas este mandato, 
já está a ter tradução na criação do 
Conselho Municipal de Desporto. Uma 
equipa multidisciplinar com elementos 
da Câmara Municipal, do movimento 
associativo, empresarial e desportivo 
para o desenho de um projeto de 
recuperação e potenciação do Desporto 
no nosso concelho no universo 2030, 
com o objectivo de colocar o município 
como a capital do Desporto da AML.

Estas duas propostas são 
exemplificativas da visão da Nova 
Geração: ter uma estratégia para as 
várias áreas prioritárias do Concelho. 
Não nos focarmos apenas em medidas 
avulsas que têm apenas uma aparência 
de resolução de problemas sem, na 
verdade, ir ao seu fundo.

Para podermos alcançar tudo isto, 
queremos a sua opinião sobre o que 
mais o preocupa na sua freguesia! 
Acompanhe o nosso trabalho nas Redes 
Sociais e entre em contacto conosco 
sempre que achar necessário!

Os Vereadores da Nova Geração,

David Pato Ferreira
Ana Afonso

Gabinete de Apoio aos Vereadores - 
Coligação Nova Geração
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
nº 27/29
2625-183 Vila Franca de Xira 
vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt
Tel.: 967100003
Atendimento com marcação prévia

Caras e caros Munícipes,
Como já referido, o Vereador Barreira 
Soares, continua a estar presente no 
dia-a-dia do Concelho, no passado 
mês de março fomos acompanhar 
de perto alguns dos problemas 
existentes na União de Freguesias da 
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, 
Vialonga e a União de Freguesias da 
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.

No que respeita à União de Freguesias 
da Póvoa de Santa Iria e Forte da 
Casa, fizemo-nos acompanhar com 
os eleitos na Junta de Freguesia 
e alguns moradores, entre vários 
locais visitados, destacamos a fábrica 
GREIF, na qual foi levantada a questão 
dos maus odores. Fomos recebidos 
por um dos responsáveis fabris que 
nos garantiu que da parte da empresa 
tudo irão fazer para garantir o bem- 
-estar da população local.

Em visita à Freguesia de Vialonga, 
também acompanhados pelo 
eleito à junta de freguesia e alguns 
moradores da zona, detetámos 
algumas situações que merecem a 
nossa atenção e rápida intervenção, 
nomeadamente, a questão da 
segurança e manutenção da Escola 
Básica de Vialonga (2.º, 3.º Ciclo e 
Secundário).

Em relação à visita realizada à União 
de Freguesias da Castanheira do 
Ribatejo e Cachoeiras, falámos com 
a população, com a corporação de 
bombeiros bem como acompanhámos 
de perto a situação que se vive em um 
dos parques industriais da freguesia, 
que carece de caixotes do lixo.

Reiteramos que, continuará a ser 
uma das missões do nosso Vereador, 
batalhar pelos interesses de todo o 
nosso Concelho, não só nas reuniões 
de Câmara, mas também junto dos 
Ministérios e Secretarias de Estado, 
para que possamos ter sempre aquilo 
que é nosso por direito!

Contamos com todos os munícipes 
neste longo caminho que iremos 
percorrer.

O Vereador do Partido CHEGA,
Barreira Soares

Atendimentos, com marcação prévia 
para:
Rua Dr. Manuel de Carvalho, nº 29, 
2600-184 Vila Franca de Xira| 
Tel.: 926 309 850 |
vereador.chega@cm-vfxira.pt

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal
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PRÓXIMAS REUNIÕES  
DE CÂMARA

18 de maio 
União das Freguesias de Alvercado Ribatejo e Sobralinho

1 de junho 
Freguesia de Vila Franca de Xira

15 de junho 
União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

29 de junho 
Freguesia de Vila Franca de Xira
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A Câmara Municipal tem presença oficial nas Redes Sociais.  Siga-nos em:

cmvilafrancadexira

          
Deliberações e Despachos

Informação sobre deliberações e despachos relativos 
à Câmara Municipal e Assembleia Municipal podem ser 
consultados em boletim próprio disponível online no site 

da Câmara Municipal, em www.cm-vfxira.pt 
e fisicamente no edifício dos Paços do Concelho, 

nas Lojas do Munícipe de Vila Franca de Xira,
 Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, nos edifícios 
sede e delegações das sedes das Juntas de Freguesia 

e no edifício da Assembleia Municipal



A PARTIR DE 1 DE JULHO:

• Melhoria no serviço, com linhas adicionais, novos percursos 
(intermunicipais e municipais na Área Metropolitana de Lisboa);

• Transporte público mais amigo do ambiente, com maior conetividade, 
mais confortável;

• A mesma facilidade e utilização das diferentes tipologias do passe 
Navegante.

EM BREVE SERÃO CONHECIDOS OS PERCURSOS E ALGUNS NOVOS LOCAIS DE PARAGEM.


