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Atual

Próximo ano letivo nas escolas do Concelho
Município de Vila Franca de Xira aprova pacote financeiro 
de 5 milhões e meio de euros 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aprovou um pacote 
financeiro de 5.500.000,00€ no âmbito da Educação para o fun-
cionamento do ano letivo 2022/2023.
O Município de Vila Franca de Xira tem vindo a trabalhar para 
promover o sucesso escolar, fomentando um ensino mais inclu-
sivo que garanta a equidade e igualdade de oportunidades de 
todos os alunos e alunas.  Esta é uma estratégia conjunta com 
o abrangente universo escolar concelhio que, além das escolas, 
integra também diversos parceiros do Movimento Associativo e 
de Encarregados de Educação. 
Do vasto conjunto de medidas aprovadas, Fernando Paulo Fer-
reira, Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
destaca “o apoio à alimentação de qualidade, como fator funda-
mental para a igualdade das crianças e jovens do Concelho de 
Vila Franca de Xira”.
Em Reunião de Câmara foram aprovadas também medidas que 
abrangem as áreas da Escola a Tempo Inteiro, atividades de ani-
mação e apoio à família, transportes escolares, projetos peda-
gógicos e educativos, entre outros. 

Ano letivo 2022/2023
Inscrições para as atividades da “Escola a Tempo Inteiro” já decorrem
Estão a decorrer, por via digital, as ins-
crições para as atividades no âmbito da 
“Escola a Tempo Inteiro” para o próximo 
ano letivo, 2022/2023. Para os alunos de 
continuidade (que em anos anteriores já 
frequentaram estabelecimentos de edu-
cação da rede pública do Concelho) as 

inscrições têm que ser efetuadas plata-
forma SIGA  (siga.edubox.pt), na área do 
encarregado de educação. Os alunos que 
vão ingressar pela primeira vez na educa-
ção pré-escolar ou no 1º ciclo de ensino 
que não tenham ainda ficha de aluno na 
plataforma SIGA, poderão inscrever-se 
no site da Câmara Municipal, neste ende-
reço: https://www.cm-vfxira.pt/viver/
educacao.
O programa “Escola a Tempo Inteiro” é 
implementado pela Câmara Municipal 
em parceria com os Agrupamentos de 
Escolas e outras entidades, integrando a 
oferta, na rede escolar pública do Conce-
lho, as Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF), as Atividades de Enrique-
cimento Curricular (AEC) e a Componente 
de Apoio à Família (CAF).
As AAAF asseguraram o acompanha-
mento das crianças na educação pré-es-
colar antes e depois do período diário de 

atividades educativas e durante os perío-
dos de interrupção destas.
As AEC destinam-se aos alunos do 1.º 
ciclo do Ensino Básico e são atividades 
gratuitas, de caráter facultativo, e decor-
rem após o período curricular da tarde, 
até às 17h30, e funcionam no estabeleci-
mento de ensino.
No que respeita às CAF, estas compreen-
dem o acompanhamento dos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico antes das com-
ponentes do currículo e depois das ativi-
dades de enriquecimento curricular, bem 
como durante os períodos de interrupção 
letiva.
É da responsabilidade de cada Agrupa-
mento de Escolas, de acordo com o seu 
Projeto Educativo, a escolha das ativi-
dades a disponibilizar, proporcionando 
assim momentos lúdicos, criativos e de 
aprendizagens essenciais aos seus alu-
nos.

As atividades podem vir a sofrer alterações 
por motivos imprevistos. 
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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 territórios metropolitanos, como o nosso Concelho, apre-
sentam desafios e oportunidades muito particulares. A sua 
diversidade, aliada ao cosmopolitismo crescente das comu-
nidades que os compõem e procuram, aconselham um cons-
tante equilíbrio entre as tradições e a modernidade; a qualifi-
cação do espaço público e criação de novos espaços de lazer, 
alinhados com os grandes desafios do planeta, como a sus-
tentabilidade, a adaptação às alterações climáticas, a des-
carbonização ou a economia circular, entre outros. Sempre, 
claro, com a atratividade para novos investimentos e criação 
de emprego.
Por isso temos vindo a trabalhar em diversas dimensões, 
destacando-se o incentivo aos investimentos nas energias 
renováveis pelas empresas e indústria (com a alteração sim-
plificada ao PDM, já em fase final, que lhes permitirá a pro-
dução de energia através de fontes renováveis), ou a possibi-
lidade de concretização do novo porto fluvial na Castanheira 
do Ribatejo, que permitirá reforçar a nossa capacidade 
logística no contexto nacional e, a prazo, retirar centenas de 
camiões diários nas nossas estradas nacionais, à medida que 
avançar o projeto de navegabilidade do Tejo, da responsabi-
lidade da administração central. Economia e Ambiente com-
plementam-se. 
Na área ambiental, ainda, vimos recentemente aprovada a 
candidatura à operação “Solução de Base Natural – Forte da 
Casa”, que permitirá a criação de um novo bosque urbano. 
Ultimámos, entretanto, o processo para o lançamento do 
concurso da primeira fase de alargamento da rede de postos 
de carregamento de veículos elétricos, incluindo em zonas 
residenciais, para facilitar a transição para a mobilidade sus-
tentável no nosso território.

Na Educação – área fundamental para um futuro melhor para 
todas e todos, aprovámos um pacote financeiro superior a 5 
milhões de euros para o próximo ano letivo, destinado a pro-
jetos pedagógicos, visitas de estudo, transportes escolares e 
alimentação nas nossas escolas, favorecendo a igualdade de 
oportunidades. 
Ainda na área da Juventude, estamos a trabalhar na diver-
sificação da oferta cultural e novas experiências, acolhendo 
estágios e promovendo o empreendedorismo. O investimento 
e trabalho realizado nesta área valeu-nos a mais alta distin-
ção do Selo de Município Amigo da Juventude, que muito nos 
responsabiliza.
Conscientes da importância do Movimento Associativo para 
as comunidades, reforçámos os apoios concedidos para o 
seu funcionamento e investimento, neste contexto pós-pan-
démico.
As últimas semanas devolveram os grandes eventos ao Con-
celho de Vila Franca de Xira. Foi o regresso, em todas as Fre-
guesias, às festividades, que permitiram juntar de novo lar-
gos milhares de pessoas a celebrar a comunidade.
Os próximos meses apresentam grandes oportunidades para 
realizar atividades ao ar livre no nosso Concelho. Os dias 
mais longos convidam à prática de exercício físico, a desfru-
tar dos caminhos ribeirinhos e a explorar todo o nosso patri-
mónio natural e cultural.

Aproveitem! 

Juntos, sempre juntos, pelo Concelho de Vila Franca de Xira. 

Vamos a isso! 



Memorável!
Colete Encarnado 
90 Anos, 90 Dias, 90 Horas

Passados 90 dias com centenas de atividades, num programa 
cultural abrangente, o Colete Encarnado culminou a celebração 
do seu 90.° aniversário em dias verdadeiramente especiais, num 
espírito e cenário únicos, que mostraram a força viva desta Festa. 
Após dois anos de interregno devido à pandemia, Vila Franca de 
Xira voltou a receber, no primeiro fim-de-semana de julho, milha-
res de pessoas num convívio e partilha memoráveis. Voltou a tra-
dição com tudo o que a Festa tem de melhor e revisitámos outros 
tempos, com a travessia dos Campinos e dos toiros pela Ponte 
Marechal Carmona.
Se a tradição nos orgulha também a introdução do conceito de 
street food veio imprimir ainda mais dinâmica no que à oferta de 
restauração respeita. A Homenagem ao Campino juntou pessoas, 
aplausos e muito carinho em torno da figura maior das Lezírias 
Ribatejanas e do Colete Encarnado. O Campino Joaquim Salva-

terra foi o homenageado deste ano, a quem foi entregue o Pampi-
lho de Honra com a inscrição do nome de José Carlos Semeador, 
um tributo póstumo a um seu par de ofício. O desfile pelas ruas 
juntou tertúlias, cavaleiros, amazonas, campinos e a música foi 
uma constante, quer pela animação itinerante quer nos diversos 
palcos da Cidade que receberam artistas de vários géneros musi-
cais.  A vertente tauromáquica voltou a fazer as delícias de afi-
cionados e curiosos com as Esperas de Toiros e com a tradicional 
Corrida na emblemática Palha Blanco que viu as suas bancadas 
cheias.
Para manter as memórias e a história daquela que se consa-
grou como uma das “7 Maravilhas da Cultura Popular” continua 
patente, no Celeiro da Patriarcal, a exposição dedicada aos 90 
anos do Colete Encarnado e, também, da fundação do Grupo de 
Forcados Amadores de Vila Franca de Xira: “90 Anos de Emoção”!

Memorável!
Colete Encarnado 
90 Anos, 90 Dias, 90 Horas



Homenagem ao Campino de 2022, Joaquim Salvaterra
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Destaque

Início das 90 Horas do Colete Encarnado com viagem do Barco Varino Liberdade

Concertos no palco principal da Festa (Av. Pedro Victor)



JUL | AGO | 2022 
Destaque 7

Deposição de Coroa de Flores no Monumento ao Campino

Homenagem ao Campino

Desfile de sábado à tarde



8
JUL | AGO | 2022 

Destaque

Espera de Toiros

Campinos perfilados 

Corrida de Campinos Corrida de Toiros
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Vila Franca de Xira
Exposição “90 Anos de Emoção“ revisita nove décadas de história e tradição

Abriu ao público no dia 1 de julho, no Celeiro 
da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, uma 
exposição dedicada à história dos 90 anos 
da Festa do Colete Encarnado e da Fundação 
do Grupo de Forcados Amadores daquela 
cidade. Intitulada “90 Anos de Emoção”, 
estão patentes história, tradição, afición e, 
sobretudo, muito sentimento, numa mostra 
organizada pela Câmara Municipal e que 

certamente será do interesse não só de 
todos os vila-franquenses, como de todos 
os apreciadores da Tauromaquia.
Para além de apresentar ao público fotos, 
vídeos, documentação e objetos sobre as 
temáticas abordadas, esta exposição faz 
ainda recurso às mais modernas tecnolo-
gias ao disponibilizar uma mesa interativa, 
uma visita virtual à Praça de Touros Palha 

Blanco e um vídeo 360o com imagens de 
campo, possibilitando assim ao visitante 
disfrutar de espaços a que habitualmente 
não tem acesso.
Integrada no programa comemorativo dos 
90 Anos do Colete Encarnado, a exposição 
pode ser visitada, de forma gratuita, até dia 
9 de outubro’ 22, de terça-feira a domingo, 
das 15h00 às 19h00.

“Gentes com Alma” é o nome da exposição de fotografia que se 
encontra patente ao público na Galeria Sem Palavras, Fábrica 
das Palavras, em Vila Franca de Xira. Trata-se de uma mostra 
de trabalhos da autoria de Jorge Figueira, fotógrafo do Conce-
lho, que dá conta da vivência do Colete Encarnado, numa abor-
dagem às pessoas, locais e tertúlias tão características desta 
Festa Popular, com especial destaque para a tradicional figura 
do Campino, símbolo por excelência do Colete Encarnado.
A exposição pode ser visitada, de forma gratuita, até 9 de outu-
bro’ 22.

Fábrica das Palavras
Exposição “Gentes com Alma“ reforça vivência do “Colete Encarnado“

Esperas e Largadas Fogo de Artifício do encerramento da Festa
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Durante as férias de verão, as crianças e jovens do Concelho podem 
usufruir de um vasto programa de atividades de Desporto, Cultura 
e Lazer, de acesso maioritariamente gratuito, que decorrem um 
pouco por todo o Concelho. Quer sejam promovidas pelos Servi-
ços Municipais, quer por Coletividades ou Associações Locais, em 

parceria com a Câmara Municipal, estas atividades procuram ir ao 
encontro de diferentes gostos, necessidades e apetências, abran-
gendo várias faixas etárias, para que todos possam ter uma época 
estival divertida e animada. Consulte o programa disponível no site 
Municipal ou através do QR Code abaixo!

Férias de verão com muitas atividades
Desporto, cultura e lazer um pouco por todo o concelho

Acontece 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
foi distinguida, a 19 de maio, com o Selo de 
“Município Amigo da Juventude” na cate-
goria de três estrelas (a mais elevada). O 
reconhecimento aconteceu durante o II 
Encontro Nacional de Municípios Amigos 
da Juventude, que decorreu na Casa da 
Arquitetura, em Matosinhos.
João Pedro Baião, Vereador com o Pelouro 
da Juventude, recebeu do Secretário de 
Estado do Desporto e Juventude,  João 
Paulo Correia, e do Presidente da Fede-
ração Nacional de Associações Juvenis 
(FNAJ), Tiago Manuel Rego, esta distin-

ção, que reconhece a estratégia e as boas 
práticas enquanto Município Amigo da 
Juventude.
O Encontro foi organizado pela FNAJ, em 
parceria com o município local e contou 
com a participação de 66 municípios que 
promoveram momentos de discussão e 
reflexão sobre o futuro das políticas locais 
de juventude.
Apenas Vila Franca de Xira, Matosinhos, 
Porto, Vila Nova de Gaia, Valongo, Por-
timão e Maia conquistaram a mais alta 
distinção do Selo de Município Amigo da 
Juventude.

Selo de três estrelas
Vila Franca de Xira conquista prémio de Município Amigo da Juventude

Foi com uma forte moldura humana, que teve lugar,  a 17 de 
junho, na Praça Afonso de Albuquerque (Largo da Câmara), a 
1.ª etapa da Prova, que ligou Vila Franca de Xira a Torres Vedras 
num total de 87,6 km. Contou com a presença de aproximada-

mente 100 atletas de várias nacionalidades, que terminaram a 
competição a 19 de junho em Anadia. A iniciativa resultou de uma 
parceria entre a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de 
Ciclismo, cimentando a aposta do Município na área do Desporto.

2.ª edição da Volta a Portugal Feminina em Bicicleta 
Vila Franca de Xira foi palco da partida inaugural
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Obras de requalificação inauguradas 
Piscina municipal Baptista Pereira reabre ao público
Teve lugar a 18 de junho, a inauguração das obras de requali-
ficação da Piscina Municipal Baptista Pereira, resultado de um 
investimento de cerca de 1 milhão de euros. No momento, o Pre-
sidente da Câmara Municipal, Fernando Paulo Ferreira, desta-
cou o esforço que a Autarquia tem realizado em satisfazer as 
cada vez maiores exigências verificadas a nível desportivo. Este 
investimento é o reflexo da forte aposta da Câmara Municipal 
em dotar o Município de mais e melhores espaços desportivos 
com foco na promoção de uma vida saudável através da prática 

desportiva. A inauguração contou ainda com as demonstrações 
de algumas atividades aquáticas. A reabertura ao público teve 
lugar a 20 de junho e, nesta fase, o equipamento desportivo per-
mitirá a utilização livre de natação. Em setembro iniciam outras 
modalidades aquáticas. Está prevista ainda a disponibilização 
de um ginásio. As atividades são dirigidas às várias faixas etá-
rias da população, desde bebés aos seniores, estando, também, 
prevista a integração de pessoas com necessidades especiais.

Acontece  

A 83ª Volta a Portugal em Bicicleta vai 
estar de novo em Vila Franca de Xira. A 
prova decorre entre 4 e 15 de agosto, e 
a partida da 1.ª etapa tem lugar em Vila 
Franca de Xira, no dia 5 de agosto, pelas 
12h25, desde o Parque Urbano do Ceva-
deiro, terminando em Elvas. É o regresso 
a Vila Franca de Xira de uma das princi-
pais provas do Desporto nacional, a prova 
mãe do ciclismo nacional. 
Mais perto do evento serão divulgadas 
mais informações, nomeadamente o que 
se refere a condicionamento de trânsito.

A 5 de agosto
Partida da 1.ª etapa da 83ª Volta a Portugal em Bicicleta acontece 
em Vila Franca de Xira
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Requalificação Paisagística e Anfiteatro 
ao Ar Livre do Jardim Municipal 
José Álvaro Vidal – 4.ª fase 

Investimento Municipal
Obras e requalificação urbana JUL  | AGO  |  2022 

Investimento: 808.202,09€ (valor com IVA)
• [OBRA CONCLUÍDA] 

Requalificação de pavimentos e das zonas verdes

Construção de rampa em betão poroso e requalificação das zonas verdes
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Requalificação do pavimento do parque infantil

Construção de muros de suporte e requalificação das zonas verdes

Construção de Anfiteatro ao Ar Livre
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Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Execução de Arruamentos, Rede de Abastecimento de Águas e Rede e Drenagem de Águas Residuais 
no Casal do Cabreiro e Carcaça – Arcena (Alverca do Ribatejo)
Investimento: 516.848,55€ (valor com IVA)
Data de início: novembro’21
Previsão de conclusão: agosto’22

• [OBRA EM CURSO]

Execução da Passagem Superior Pedonal na EN 10, ao Km 129+700, Junto à Urbanização da Malva Rosa 
(Alverca do Ribatejo)
Investimento: 630 647,00€ (IVA incluído)
Data de início: janeiro´21
Previsão de conclusão: julho’22

• [OBRA EM CURSO]
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Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho

Requalificação do Edifício-Sede da Casa do Povo de Arcena (Orçamento Participativo 2019)
Investimento: 79 953,11€ (valor com IVA)
Data de início: dezembro’21
Previsão de conclusão: julho’22

• [OBRA EM CURSO]

Castanheira do Ribatejo
e Cachoeiras

Antes

Antes

Depois

Depois

Afagamento e envernizamento do pavimento da zona 
de jogos e envolvente do pavilhão municipal
Investimento: 18.640,00€ (valor com IVA) 
Data de início: julho´22
Previsão de conclusão: agosto’22
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Póvoa de Santa Iria
e Forte da Casa

Substituição do Piso do Parque Infantil da EB1/JI do Casal da Serra
Investimento: 9.974,68€ (valor com IVA) 
Data de início: junho´22
Previsão de conclusão: agosto’22

• [OBRA EM CURSO]

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]

Construção da Estrutura para a Cobertura do Polidesportivo do Centro Popular de Cultura e Desporto
Investimento: 157.519,92€ (valor com IVA) 

• [OBRA CONCLUÍDA]

Requalificação da Drenagem do Edifício da Peixaria 
do Mercado do Levante da Povoa de Santa Iria 
Investimento: 35 533,66€ (valor C/ IVA)
Data de início: maio´22
Previsão de conclusão: julho’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]

Execução de lombas redutoras de velocidade e conservação de vias (2021 -2022)
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Lombas redutoras de velocidade na Rua Diamantino Freitas Brás; 
troço da Estrada da Alfarrobeira, entre as rotundas sob viaduto da A1) e Freguesia de Vila Franca de Xira (Beneficiação da Estrada 
Marciano Mendonça, incluindo a reposição de lomba redutora de velocidade e beneficiação da R. José Falcão).
Investimento: 116 136,53€ (valor com IVA) 

• [OBRA CONCLUÍDA]

Antes Depois
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Acontece

Saúde animal
Centro de Recolha Oficial de Vila Franca de Xira 
equipado com bloco operatório 

O bloco operatório do Centro de Recolha Oficial (CRO) da Câmara 
Municipal foi oficialmente inaugurado a 7 de junho, dando res-
posta à crescente exigência nos cuidados de saúde dos animais 
ali alojados e aos felinos de colónias sinalizadas. O momento 
permitiu também apresentar o Guia do Adotante Responsável, 

documento que acompanhará todas as adoções, sobre deveres, 
obrigações, responsabilidades e direitos associados a este ato. A 
iniciativa incluiu, ainda, uma demonstração de aula de bom com-
portamento canino levada a cabo pelo parceiro da Autarquia, a 
Knine Service.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a Assembleia Muni-
cipal promoveram, no dia 30 de maio´22, na Sociedade Filar-
mónica Recreio Alverquense, em Alverca do Ribatejo, mais uma 
edição da Assembleia Municipal Jovem, este ano sob o tema 
“Violência Doméstica e no Namoro - da Sensibilização à Ação”. A 
sessão decorreu de forma bastante dinâmica e cativante. Foi visí-
vel, a forma séria e empenhada como todos os alunos evolvidos 
desempenharam os seus respetivos papéis. De salientar tam-

bém, a maturidade demonstrada na abordagem e tratamento de 
outros temas discutidos nas áreas da Educação, Saúde e Mobili-
dade. Esta continua a ser uma iniciativa com bastante adesão por 
parte dos alunos, pois permite que os mesmos possam ser depu-
tados por um dia,  fomentando junto dos mesmos a importância 
da intervenção cívica, assim como a possibilidade de debater de 
forma diferente assuntos de relevância na sociedade.

Jovens alunos foram deputados por um dia
Assembleia Municipal Jovem promoveu o debate sobre o tema 
“Violência Doméstica e no Namoro”
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Evento descentralizado com adesão de centenas de jovens
Festival da Juventude reuniu cultura, desporto e diversão 
O Festival da Juventude iniciou-se a 30 de abril, apresentando-
-se este ano com um novo modelo, de carácter descentralizado, 
decorrendo em vários locais do concelho. O programa, englobou 
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 de trabalhos de 
jovens artistas plásticos do Concelho. 
As “Smart Talks” decorreram nos dias 7, na Quinta Municipal da 
Piedade, e 24 de maio, no auditório da Escola Secundária Gago 

Coutinho. Com o objetivo de cativar e inspirar os jovens partici-
pantes, contando com vários embaixadores da juventude do con-
celho.
Na música, os destaque foram para TERRA MANNA, M.I.N.A.S, 
Carolinha Torres, BISPO, Led On e PROF JAM, com a participação 
de centenas de jovens num ambiente único. 
A iniciativa decorreu até 4 de junho, com propostas que fizeram 
valer a pena participar.
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Projetos “Brigada do Amarelo” e “Qual é o Seu Papel?” 
Recolhidas mais de 10 toneladas de embalagens 
e mais de 24 toneladas de papel e de cartão no nosso Concelho

Assinalou-se a 6 de junho’ 22 o encerramento dos projetos “Bri-
gada do Amarelo” e “Qual é o seu Papel?”, iniciativas desenvol-
vidas pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em parceria 
com a ValorSul, no contexto das quais Escolas e Alunos do nosso 
Concelho voltaram a corresponder, com sucesso, ao desafio da 
reciclagem e da correta deposição dos resíduos nos Ecopontos 
Amarelo e Azul.  Ambos os projetos tiveram início em fevereiro 
e terminaram no mês de maio.
O encerramento daquela que foi a 13.ª edição da “Brigada do 
Amarelo” teve lugar na EB1 do Bom Sucesso, em Alverca do 
Ribatejo, escola vencedora do 1º prémio. Já o 2º prémio foi atri-
buído à Associação de Promoção Social de Alhandra, sendo o 
vencedor da categoria “Per Capita” o Jardim de Infância/ Escola 
Básica do Bairro do Paraíso, em Vila Franca de Xira. Aderiram 

a esta edição da “Brigada do Amarelo” 17 escolas do Concelho, 
num total de 4.078 alunos que conseguiram encaminhar para a 
reciclagem 10.809,5 kg de embalagens de plástico e metal. 
Já o encerramento da 4.º edição de “Qual é o seu Papel” teve 
lugar na EB1 Prof. Romeu Gil, Forte da Casa, escola vencedora 
do 1º prémio neste projeto. O vencedor do 2º prémio é a EB2, 3 
e Secundária Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de 
Xira, tendo vencido na categoria “Per Capita” a EB D. António de 
Ataíde, na Castanheira do Ribatejo. Estiveram envolvidas nesta 
edição 8 escolas e 3.079 alunos do Concelho, que recolheram 
um total de 24.018,8 Kg de papel e cartão. 
Simbolicamente foi entregue a todos os alunos envolvidos um 
saco/mochila como recordação da sua participação nos Proje-
tos.

Acontece 

A candidatura apresentada pela Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira no âmbito do programa REACT-EU (Assistência à 
Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa) foi con-
siderada elegível pela Comissão Europeia para o total financia-
mento de 60 252,50 euros.
A designada operação “Soluções de Base Natural – Forte da 
Casa” prevê o aumento da sustentabilidade do território com a 
reconversão dos relvados e prados naturais em prados de flor e 
a plantação de 300 árvores e 200 arbustos.
Esta intervenção visa aumentar o conforto climático e mitigar 
os efeitos das alterações climáticas, constituindo uma oportuni-
dade para sequestrar carbono, permitir uma melhor gestão do 
ciclo da água em meio urbano e aumentar o coberto arbóreo e a 
biodiversidade local.
O projeto, com prazo de execução até dezembro de 2023, desen-
volve-se em seis ações:
Ação 1: Planeamento das várias Soluções de Base Natural a 
aplicar
Ação 2: Plantação de árvores

Ação 3: Reconversão dos relvados em prados de flor
Ação 4: Plantação de arbustos
Ação 5: Sensibilização junto das escolas e da população em 
geral
Ação 6: Medições e avaliação de resultados
A aprovação desta candidatura reforça o compromisso do Muni-
cípio em transformar Vila Franca de Xira num Concelho de refe-
rência e inovador na sustentabilidade e descarbonização.

Operação “Soluções de Base Natural – Forte da Casa” 
Forte da Casa vai receber 16 hectares de árvores e arbustos
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Desfile mais original do país 
Passerelle D´Ouro com modelos dos 6 aos 93 anos de idade 
A Praça de Touros Palha Blanco, em Vila 
Franca de Xira brilhou no serão do dia 17 
de junho, pela concentração de estrelas 
douradas que reuniu. Cerca de 70 mode-
los, utentes de IPSS e de comissões de 
idosos, acompanhados de outras tantas 
crianças e jovens, pertencentes a institui-
ções com valências no âmbito da infância 
e do apoio à pessoa com deficiência, todas 
sediadas no Concelho, desfilaram na Pas-
serelle D’Ouro, o espetáculo de moda e 
beleza mais glamoroso do país. Na 26.ª 
edição, este evento da responsabilidade 
da Câmara Municipal, em parceria com 
as lojas de roupa, acessórios e cabeleirei-
ros da região e com a Escola Profissional 
de Hotelaria e Turismo de Lisboa (polo da 
Póvoa de Santa Iria), contou com a pre-
sença de perto de 3000 pessoas na plateia, 

que vibraram com o espetáculo. Com a 
direção artística de Joaquim Salvador e a 
direção musical do maestro Telmo Lopes, 
a noite contou também com a presença dos 
modelos profissionais (Sylvie Dias, Afonso 
Vilela, Kelly Baron e Valter Carvalho) e de 
todos, com idades compreendidas entre 
os 6 e os 93 anos de idade, que desfilaram 
também de forma brilhante, ao som da 
banda residente. A nível musical atuaram 
as cantoras Margarida Arcanjo e Romana. 
Na dança participaram a IN Associação - 
Mariana Aguiar (dança contemporânea) e 
o Rancho Folclórico da Alfarrobeira (fan-
dango). As luzes focaram-se ainda no 
desfile dos patudos do Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Companhia, visando 
promover e sensibilizar para a adoção res-
ponsável destes pequenos amigos. Houve 

ainda tempo para um surpreendente 
pedido de casamento, de um espetador a 
uma modelo, vestida de noiva, que parti-
cipava no desfile. Foi mais um momento 
surpreendente daquela noite, vivido com 
muita emoção pelo par amoroso, que 
arrebatou uma fervorosa salva de palmas 
a todos os presentes. O Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
foi ao palco e sublinhou que a Passerelle 
D’Ouro é a “festa da família”. O evento pre-
tende valorizar aqueles que já passaram a 
faixa dos 60 anos de idade, proporcionan-
do-lhes um momento de boas vivências e 
interação social, numa experiência promo-
tora do envelhecimento saudável, na qual 
assumem, por uma noite, o protagonismo 
de uma oferta já emblemática da agenda 
cultural e de lazer do Município.

Acontece 
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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 Concidadãos,

Temos acompanhado, juntos, a fase de 
recuperação da pandemia, procurando 
criar as condições para retomarmos 
a vida e a atividade o mais normal 
possível.

Pelo Concelho regressam as festas e 
a programação cultural, e os espaços 
públicos e verdes constituem-se como 
polos agregadores das famílias. Dos 
Museus aos Parques e aos Caminhos 
Ribeirinhos, entre outros, há escolhas 
para todos os gostos.

O Verão é também uma época 
que exige particulares cuidados, 
mormente com o crescente risco de 
incêndios. Reafirmamos o valor e a 
importância dos comportamentos 
individuais para a segurança coletiva, 
e realçamos o trabalho atento, eficaz e 
heroico dos Bombeiros e da Proteção 
Civil.

A adaptação às alterações climáticas e 
o aumento do preço dos combustíveis 
decorrente da invasão russa da 
Ucrânia, demonstram a importância 
de diminuir a nossa dependência 
energética face aos combustíveis 
fósseis. Por isso foi efetuada uma 
alteração ao PDM que permite às 
empresas investir na produção de 
energia a partir de fontes renováveis. 
E podem, também, as pessoas, 
associações e instituições juntar-se 
em comunidades de energia, 
diminuindo a sua fatura energética. 

Uma das formas de ultrapassar 
os efeitos da crise pandémica e 
da guerra, é atrair investimento e 
emprego no Concelho. Os nossos 
autarcas têm estado a trabalhar, 
criando novas oportunidades e 
aproveitando a nossa localização 
como porta de entrada na Área 
Metropolitana de Lisboa.

E porque em breve as crianças e os 
jovens retomam a sua vida escolar, 
aproveita-se a interrupção letiva para 
requalificar escolas e realizar obras 
de adaptação em diversos espaços.  

Do desporto à saúde, da ação social 
à cultura ou à educação, muitas são 
as áreas de ação e investimento no 
Concelho, que poderá acompanhar no 
presente boletim.

Se, entretanto, quiser dar-nos 
sugestões ou apresentar críticas, 
poderá contatar-nos através do 
email cpc.ps.vfx@gmail.com ou 
escrever-nos para a morada Tv. do 
Araújo, n.º 1 – R/C Fte, 2600 Vila 
Franca de Xira. Poderá, ainda, claro, 
fazer o que certamente faz com 
facilidade: contatar os nossos autarcas 
no Município ou nas Freguesias, que 
fazem sempre eco da vossa voz.

Juntos, sempre juntos, continuamos a 
construir um futuro melhor para todas 
e todos.

No concelho e no País, PS não 
dá respostas aos problemas das 
pessoas

O PS, que se apoia na política de 
direita e no apoio mais do que 
habitual do PSD, não só adia 
respostas e soluções prometidas, 
como leva o Concelho e o País para 
níveis e situações insustentáveis.

Na área da Saúde, PS e PSD tudo 
fazem para descredibilizar e até 
atacar o Serviço Nacional de Saúde, 
votando contra tudo o que tenha a 
haver com medidas que incentivem 
a valorização das carreiras e 
remunerações dos profissionais da 
saúde que, perante o desinvestimento 
e a falta de respostas, incentivam 
cada vez mais o regresso em força 
dos grupos de saúde privados.

A grave situação dos mais de 30 mil 
utentes sem médico de família é 
um problema complicadíssimo que 
urge enfrentar, pelo que se deverá 
denunciar que nenhuma das medidas 
apresentadas pelo PCP foi aprovada, 
em sede da discussão do Orçamento 
de Estado de 2022.

Como também na área da Educação, 
PS e PSD recusaram-se a enfrentar 
os problemas da comunidade 
educativa, relegando para segundo 
plano soluções para a urgência da 
falta de ensino secundário para os 
alunos de Vialonga e da Póvoa.

Ao mesmo tempo, fazendo “tábua 
rasa” das propostas do PCP, a 
aquisição de casa e o arrendamento 
tornaram-se quase proibitivos 
no Concelho, como se adiaram 
soluções para a revisão do PDM, 
ignorando os problemas centrais de 
acesso à habitação enquanto direito 
constitucional. 

É, por outro lado ainda, a mesma 
coligação negativa que se recusou 
a encarar o problema da falta de 
instalações e de valorização dos 
trabalhadores, colocando-os à 
margem das decisões da Câmara, 
negando-lhes o direito à opinião e 
desprezando a sua experiência.

A CDU será sempre a força decisiva, 
ao teu lado, e todos os dias, com 
propostas e soluções, até que os 
problemas se resolvam.

Os vereadores eleitos pela CDU.

Atendimentos, com marcação prévia 
para: 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, nº 24, 
1º Esq.
Tel.: 263 285 623 
vereadores.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.

Continuamos a trabalhar na estratégia 
definida para uma visão de futuro do 
nosso Concelho até 2030, substanciada 
pela proposta de Reorganização 
Territorial e Fundos Comunitários, 
aprovada em Abril de 2022. 
Acreditamos, que assim conseguiremos 
canalizar investimento fundamental 
para a realidade de Vila Franca de Xira, 
que permitirá desenvolver medidas que 
enalteçam as nossas ligações com o 
mundo rural e urbano.

A nossa proposta do Alargamento 
Periódico do Horário das Bibliotecas 
Municipais, que consiste na obtenção 
de respostas a um inquérito digital por 
parte dos estudantes, já a decorrer, com 
a finalidade de colmatar um conjunto 
de necessidades, de acordo com a 
auscultação dos horários de maior 
produtividade, adequando a oferta dos 
serviço municipais aos alunos.

A Criação de um Parque de 
Estacionamento de Pesados na 
Castanheira do Ribatejo, com o intuito 
de melhorar a qualidade de circulação 
na estrada N10 mas também de 
repouso de todos os motoristas que 
estimulam a economia circular do 
Concelho.

Estas três propostas são 
exemplificativas de uma estratégia que 
valoriza os nossos recursos nativos 
e que ligam com a identidade do 
nosso Município. Demonstrativas do 
contributo de toda a população, em 
implementar uma Nova Geração de 
ideias e de desenvolvimento.

Não somos os que só se lembram de si 
de 4 em 4 anos!
Para podermos alcançar tudo isto, 
queremos a sua opinião! Acompanhe 
o nosso trabalho nas Redes Sociais e 
entre em contacto connosco 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,

Fazendo um balanço dos primeiros 
6 meses, não podemos estar 
mais orgulhosos do trabalho que 
temos tido até então. Num partido 
que pela primeira vez se encontra 
representado em Vila Franca de 
Xira, temo-nos batido na defesa 
intransigente da população, no 
combate aos seus problemas, e 
metendo o “dedo na ferida” sempre 
que foi necessário.

Aprovámos a nossa proposta 
para a implementação da norma 
internacional anticorrupção, 
aprovámos um teste piloto para a 
implementação de um conceito de 
poste de iluminação inteligente de 
baixo custo e carregamento elétrico, 
que irá permitir uma iluminação 10x 
mais económica e uma abrangência 
de carregamento muito superior, 
sem colocar em causa o espaço nos 
passeios e a custos controlados.

Denunciámos a coligação “sombra” 
entre a Nova Geração (PSD) e o PS 
que, aos dias de hoje, é inegável, 
dadas as nomeações para cargos 
públicos que têm sido feitas a 
militantes destes dois partidos, e 
temos denunciado constantemente 
os graves problemas relacionados 
com a falta de médicos nos centros 
de saúde, assim como o estado 
lastimável a que chegou o nosso 
Hospital de Vila Franca de Xira.

Também no tema das escolas, 
estivemos sempre na linha da frente, 
inclusive passando em horário nobre 
a análise do poligrafo da SIC, que 
considerou as nossas denúncias 
como verdadeiras. Não podemos 
tolerar que as nossas crianças, 
nomeadamente em Vialonga, 
continuem a ter aulas em salas 
com cadeiras partidas, buracos na 
parede, em contentores, com pisos 
estragados, etc. Todo o parque 
escolar do nosso concelho precisa de 
investimento e remodelação.

Por fim, não podemos deixar de 
agradecer o enorme carinho que, 
quer por via digital, quer na rua, nos 
têm dado. Sentimos todos os dias 
o vosso apoio e reconhecimento do 
trabalho que temos feito. A todos 
vocês, o meu MUITO OBRIGADO! 
Juntos somos mais fortes.

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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BARCO
VARINO
LIBERDADE

VISITAS
NÚCLEO MUSEOLÓGICO

AGO
SET

SETEMBRO
Dia 03
10h00 Vila Franca de Xira - Marina do Parque das Nações
15h00 Marina Parque das Nações - Ponte 25 de Abril - Marina Parque das Nações

Dia 04
10h00 Marina Parque das Nações - Vila Franca de Xira

Dia 17
10h00 Vila Franca de Xira - Marina Parque das Nações

Dia 18
10h00 Marina Parque das Nações - Ponte 25 de Abril - Marina Parque das Nações
15h00 Marina Parque das Nações - Vila Franca de Xira

AGOSTO
Dia 06
15h00 Vila Franca de Xira - Marina Parque das Nações

Dia 07 
10h00 Marina Parque das Nações - Vila Franca de Xira

Dia 13
10h00 Vila Franca de Xira – Marina Parque das Nações
15h00 Marina Parque das Nações – Ponte 25 de Abril– Marina Parque das Nações

Dia 14
10h00 Marina Parque das Nações – Ponte 25 de Abril – Marina Parque das Nações

Informações e reservas 
Tel.: 263 285 621 ou e-mail: varinoliberdade@cm-vfxira.pt 
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