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E D I T O R I A L

Caras e Caros Amigos,

Com o arranque do novo ano iniciamos a distribuição de um 
novo formato desta publicação municipal, que se passará a cha-
mar REVISTA VFX. Mantendo a periodicidade bimestral, ganha, 
além do nome, um novo formato e conceito gráfico, mais jovem, 
moderno e abrangente. Com esta publicação renovada, preten-
demos passar também a dar voz aos inúmeros projetos e agentes 
locais que dinamizam, diariamente, o nosso Concelho. 
É justo deixar um agradecimento à equipa de trabalhadores 
municipais que se envolveu, idealizou e concretizou este desafio. 
Estamos convictos de que gostará, tanto quanto eu, de folhear 
as próximas páginas e de descobrir o conjunto de propostas e de 
sugestões que lhe apresentamos. 
Nos últimos dois meses do ano empenhámo-nos na exigente 
tarefa de preparação e aprovação do Orçamento Municipal e dos 
SMAS para este ano, documentos que refletem a modernidade e 
inovação que defendemos para o Concelho, empenhados na atra-
ção de empresas e novos empregos, mas também unindo as esco-
las, associações e os agentes locais em redor de uma sociedade 
melhor e mais coesa.
Os documentos foram elaborados num contexto de grande incer-
teza e imprevisibilidade em virtude da inflação galopante, resul-
tante das pressões que a guerra na Europa coloca sobre as cadeias 
de fornecimento e bens essenciais, sem precedentes nos últimos 
trinta anos. Apesar de tudo, com a colaboração de todas e de 
todos, saberemos estar à altura do desafio, colocando sempre em 
primeiro lugar as necessidades das nossas comunidades.
Preocupação maior é também a adaptação da nossa sociedade às 
alterações climáticas, bastando lembrar as fortes chuvadas do pas-
sado mês de dezembro, que assolaram o nosso País. Como pode-
rão ler no interior, temos dado particular atenção a esta matéria, 
nomeadamente ao impulsionarmos a utilização de energias reno-
váveis e limpas, divulgarmos a potencialidade das comunidades 
de energia, reforçarmos a aposta na reciclagem ou ao garantirmos 

candidaturas que nos permitirão reflorestar espaços urbanizados.
Efetivamente, ao longo dos próximos meses, o Concelho vai pas-
sar a ter mais 56 pontos de carregamento para veículos elétricos, 
elevando a rede para um total de 63 pontos, que instalaremos 
em todas as Freguesias. O caminho que pretendemos é abranger, 
também, zonas residenciais onde não foram no passado acautela-
das garagens, para ajudar os nossos cidadãos a transitarem para a 
mobilidade elétrica.
Por fim, entre tantas outras propostas, convido-vos a viajarem 
pela 17ª edição da Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira – 
naquele que é o mais antigo e consistente certame fotográfico 
nacional – patente no Celeiro da Patriarcal, na Fábrica das Palavras 
e no Museu Municipal; e também a renovação da exposição per-
manente do Museu do Neo-Realismo, que passou agora a integrar 
a Rede Portuguesa de Museus. 
Consulte estas e outras sugestões em www.cm-vfxira.pt.
Conto que nos encontremos ao longo deste ano, quer seja nos 
Museus, parques ou caminhos ribeirinhos; ou nas múltiplas ati-
vidades promovidas pela Câmara Municipal, Juntas de Freguesia 
e por todos os nossos parceiros culturais, desportivos e sociais. 
Estamos todos desde a primeira hora – e assim continuaremos – 
comprometidos com o desenvolvimento das nossas Comunidades. 
Desejo a todos vós, em meu nome e em nome de todo o execu-
tivo municipal, um próspero e resiliente ano de 2023, com saúde e 
esperança num futuro melhor para todos.

Juntos, sempre juntos. Bem-hajam!

Fernando Paulo Ferreira
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DE XIRA

SUMÁRIO E D I T O R I A L
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O orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
para 2023 cifra-se em 97,8 milhões de euros. O docu-
mento, aprovado pelo Executivo e pela Assembleia Muni-

cipal, apresenta como principais áreas de investimento a Educa-
ção, o Ambiente e a Requalificação Urbana.
No documento pode ler-se que o Orçamento Municipal se pauta 
“pela prudência e consistência, reforçando a política de investi-
mento público e garantindo o equilíbrio das contas públicas”.
O orçamento para 2023 contempla um aumento de 8,8 milhões de 
euros face ao orçamento inicial de 2022 (89 milhões).
Na apresentação do documento, o Presidente da Câmara Muni-
cipal, Fernando Paulo Ferreira, realçou o facto de o orçamento 
ter sido elaborado “num período de especial dificuldade, de 
inflação e de incerteza”. Frisou ainda que se trata de um exercí-
cio cauteloso, ambicioso e participado. Cauteloso porque é pru-
dente e tem em conta as dificuldades encontradas na economia. 
Ambicioso porque incentiva ao investimento privado e público e 
participado porque teve em conta as opiniões de todos os par-
tidos”.

No que diz respeito a investimento em obras públicas, está pre-
vista a execução do Parque Linear Ribeiro entre Alverca e o Sobra-
linho, a construção de uma Loja do Cidadão em Alverca e o reforço 
de postos de carregamento para veículos elétricos.
Foi também aprovada a manutenção da taxa mínima legal do IMI 
(Imposto Municipal Sobre Imóveis) para prédios urbanos (0,30%) e do 
“IMI familiar”, que prevê uma redução da taxa em 20 euros para famí-
lias com um dependente, em 40 euros no caso de dois dependentes, 
e em 70 euros para agregados com três ou mais dependentes a cargo.
Já a derrama será de 1,5% sobre o lucro tributável das empresas 
que tiverem uma faturação superior a 150 mil euros.
Por seu turno, todas as empresas que tenham um volume de negó-
cios inferior a este valor ou as micro, pequenas e médias empresas 
(volume de negócios entre os 150 mil e os 300 mil) que tenham 
criado e mantido postos de trabalho nos últimos dois anos ficam 
isentas de derrama.
Relativamente ao IRS (Imposto sobre o Rendimento das Pes-
soas Singulares), foi aprovada, por maioria, a manutenção da taxa 
máxima de participação (5%).

Orçamento da CM perto 
dos 98 milhões de euros
Educação, Ambiente  
e Requalificação 
Urbana são prioridades 
para 2023
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Para o ano 2023, o valor do orçamento 
dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Vila Franca 

de Xira (SMAS VFX) é de 21,9 milhões de 
euros, representando um acréscimo de 
8,15% em relação ao orçamento inicial de 
2022.
Vítor Moreira, Presidente do Conselho de 
Administração dos SMAS VFX refere que 
se “reitera o enfoque na sustentabilidade 
ambiental, espelhado no planeamento de 
investimentos nas estruturas de abasteci-
mento de águas e saneamento, controlo 
de perdas, ações de sensibilização para a 
poupança de água e em metodologias de 
organização e formação, que viabilizam a 
constante melhoria dos SMAS VFX.”

Para a manutenção da sustentabilidade 
deste organismo (que vê aumentar o seu 
custo da água em 2,7% e um incremento 
da tarifa de saneamento em 7,9%), está 
prevista a atualização média das tarifas em 
2,5%, bastante abaixo da inflação, assim 
como abaixo do recomendado pela Enti-
dade Reguladora dos Serviços de Águas e 
Resíduos (ERSAR), tal como tem aconte-
cido nos últimos anos.
No âmbito da proteção às famílias ressalva-se 
a manutenção do valor das tarifas de águas e 
saneamento do 1.º escalão da tarifa domés-
tica, assim como, um desconto de 100% igual-
mente para o 1.º escalão da tarifa social. 
O documento refere que se prevê investir 
na renovação das redes de água e de sanea-

mento, na reabilitação de equipamentos das 
estações elevatórias de águas residuais, na 
renovação de equipamentos de telegestão, 
na manutenção do programa de deteção e 
localização de fugas, no âmbito do controlo 
das perdas de água, implementação do plano 
de gestão patrimonial de infraestruturas e do 
sistema de gestão qualidade dos serviços.
Os SMAS VFX pretendem também valorizar 
a relação com os seus Clientes (Munícipes, 
Empresas e Instituições), continuando a tra-
balhar para melhorar o atendimento, a res-
posta e as soluções. Visa-se ainda melhorar 
a comunicação por forma a valorizar a Água, 
dar a conhecer o seu serviço de qualidade e 
contribuir para o envolvimento de todos na 
preservação e sustentabilidade Ambiental.

Orçamento dos SMAS 
com cerca de 22 milhões de euros
Manter a prestação de um serviço 
de qualidade é prioridade para 2023

INFORMAÇÃO MUNICIPAL   JAN  | FEV  |   2023
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O Município de Vila Franca de Xira foi pioneiro no desen-
volvimento e implementação de um Sistema Integrado de 
Gestão da Rega de jardins e espaços verdes (SIGR).

Este projeto consiste na instalação de tecnologia que comanda as 
válvulas elétricas de rega em cada jardim, ligada remotamente a 
uma plataforma de gestão que define as necessidades de água de 
cada setor, com base nas condições climatéricas reais (evapotrans-
piração). 
Assim, cada setor é regado exatamente com a quantidade de água 
necessária à manutenção e desenvolvimento do coberto vegetal 
existente, quantidade essa que é diferente conforme as condições 
(temperatura, pluviosidade, velocidade do vento…) e se se trata de 
relva, arbustos, árvores, etc. 
O sistema começou a ser implementado em 2020 e já abrange 
11 jardins e espaços verdes, nas freguesias de Alverca do Ribatejo 
(Jardim Central do Bom Sucesso, Pracetas 1 e 2, Praceta da Cabine, 
Jardim José Álvaro Vidal), Póvoa de Santa Iria (Parque Urbano da 
Póvoa de Santa Iria, Parque Urbano da Quinta Municipal da Pie-
dade), Vialonga (Parque Urbano da Quinta da Flamenga, Jardim da 
Quinta das Índias) e  Vila Franca de Xira (Jardim Municipal Cons-
tantino Palha, Parque Urbano Dr. Luis César Pereira, Complexo 
Desportivo de Vila Franca de Xira).

Em 2022 deu-se um importante salto tecnológico, quando as 
informações climatéricas passaram a ser recebidas a partir de uma 
estação meteorológica própria, cuja implantação decorreu de uma 
candidatura da Área Metropolitana de Lisboa- Clima.AML, sendo 
assim mais rigorosas e, sobretudo, atualizadas. 
A vantagem mais evidente do SIGR é a eficiência no consumo de 
água e de eletricidade pois, ao contrário dos sistemas de progra-
mação clássicos, os tempos de rega não são pré-determinados 
para toda a temporada, mas ajustados diariamente, evitando qual-
quer gasto não necessário ao bem-estar das plantas. 
Outra vantagem importante é a capacidade do sistema para dete-
tar inconformidades, como consumos anormais de água por rotu-
ras nas tubagens ou avarias nas válvulas elétricas, e até insuficiên-
cias de rega, por anomalias nos equipamentos de pressurização, 
por exemplo.
É intenção do Município, nos próximos anos, dar continuidade a 
este projeto, alargando a gestão integrada da rega a mais nove jar-
dins e espaços verdes no Concelho e introduzindo outra inovação: 
desenvolver e instalar um sistema automático e centralizado de 
controlo dos tanques e fontes ornamentais, integrado na mesma 
plataforma, visando igualmente a redução dos consumos de água 
e de energia.

INOVAÇÃO
Sistema Integrado 
de Gestão  de Rega 
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O projeto Franc@d.PTação, em desenvolvimento pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, visa criar o Plano Munici-
pal de Adaptação às Alterações Climáticas (PMAAC-VFX) 

- aprovado no âmbito de uma candidatura ao programa EEA Grants, 
Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu.
A sua apresentação oficial reporta a dezembro de 2020, num 
evento transmitido via streaming a partir do Salão Nobre da 
Secretaria Geral do Ambiente, onde foram conhecidos os projetos 
vencedores do Programa Ambiente financiados pelos EEA Grants, 
dedicados ao tema Projetos para reforçar a adaptação às altera-
ções climáticas a nível local.
O Projeto está agora na fase de reflexão sobre as Medidas de Adap-
tação, recolhendo contributos junto dos técnicos municipais e dos 
atores locais para a construção da Estratégia Municipal de Adaptação.
O Franc@d.PTação vem reforçar o papel do Município na definição 
das políticas ambientais e dotar o território de um instrumento 
orientador e operativo que consolide bases para intervenções 

subsequentes, devendo estas reduzir ou eliminar as vulnerabilida-
des, às quais as comunidades locais estão sujeitas face às altera-
ções climáticas em curso.
Para além da Elaboração do PMAAC-VFX, o projeto prevê ações 
de comunicação junto dos agentes territoriais, económicos, 
sociais, ambientais e culturais; técnicos municipais; comunidade 
escolar; população em geral e órgãos de comunicação social nas 
diversas plataformas e redes sociais.
Mais em Franc@d.PTação (https://www.eeagrants.gov.pt/pt/pro-
gramas/ambiente/projetos/projetos/franc-dptacao/)

Projeto 
Franc@d.PTção 
reforça políticas 
ambientais 
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O Município assinalou, a 21 de dezembro, a 1.ª Fase de 
implementação do Plano Estratégico Municipal, visando 
o alargamento da Rede de Postos de Carregamento para 

Veículos Elétricos.
A Cerimónia de Assinatura do Contrato para a Instalação e Explo-
ração de Postos de Carregamento para Veículos Elétricos no Con-
celho de Vila Franca de Xira foi formalizada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e pelos representantes 
da GALP e EDP, empresas a quem foi adjudicado o contrato de 
concessão após o desenvolvimento de procedimento concursal 
para o efeito.
O presente contrato tem como objetivo a concessão do direito do 
uso privativo de lugares de estacionamento, em locais públicos 
de acesso público, para a instalação de 28 novos postos de carre-
gamento duplos, que resultarão em 56 novos pontos de carrega-
mento distribuídos por todas as freguesias do Concelho.
Os postos de carregamento já existentes, sob gestão municipal, 
estão localizados na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo 
e Sobralinho (3) e na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria 
e Forte da Casa (1).

Com a implementação da 1.ª Fase deste Plano:
– A União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 

passará a contar com 3 postos de carregamento (6 pontos de 
carregamento); 

– A Freguesia de Vila Franca de Xira chegará aos 6 postos de 
carregamento (12 pontos de carregamento); 

– A União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhan-
driz terá 2 postos de carregamentos (4 pontos de carregamento);

– A União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 
ficará com um total de 14 postos de carregamento (num total 
de 27 pontos de carregamentos);

 – Na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 
passarão a 4 os postos de carregamento (totalizando 8 pontos 
de carregamento);

– Na Freguesia de Vialonga serão instalados 3 postos de carrega-
mento (materializando-se em 6 pontos de carregamento).   

O Município efetiva, assim, mais um importante passo na promo-
ção da sustentabilidade e da mobilidade verde junto da população 
do Concelho.

Um aumento de 7 para 63 pontos
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 
alarga rede de carregamento de veículos elétricos
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O Município encontra-se a elaborar o Plano de Ação para a 
Energia Sustentável e Clima (PAESC-VFX), decorrente da 
obrigação da adesão ao Pacto dos Autarcas.

Com este plano comprometemo-nos a reduzir as emissões de 
CO2 e outros gases de efeito de estufa (GEE) em 40% até 2030, 
através da definição de medidas de eficiência energética e fontes 
de energia renováveis, bem como a aumentar a resiliência do terri-
tório, adaptando-se aos impactos das mudanças climáticas.
O PAESC-VFX confere ao Município o conhecimento sobre as 
matrizes energéticas e a quantificação das emissões de GEE, cujos 
valores são essenciais para o cálculo dos cenários prospetivos e 
metas a alcançar.
Em fase final de elaboração, este documento pondera e avalia as 
ações e as medidas de mitigação necessárias à redução das emis-
sões previstas.
Antevê-se a recolha de contributos e opiniões neste primeiro tri-
mestre de 2023.

Reduzir emissões de CO2
Plano de Ação para  
a Energia Sustentável  
e Clima do Município  
de Vila Franca de Xira 

sustentabilidade



11

Candidaturas 
de 16 a 20 de janeiro
2023

tram-se em zona envolvente 
à Piscina Municipal do Forte 
da Casa. Vêem reforçar os 348 
talhões já existentes no Conce-
lho, os quais integram o “Projeto 
de Hortas Urbanas do Concelho 
de Vila Franca de Xira”, exis-
tente desde 2011. 
Este projeto contribui para a 
sustentação de corredores eco-
lógicos, uma vez que constituem 

Entre 16 e 20 de janeiro 
decorrem as candidatu-
ras a 16 talhões de hortas 

urbanas implantadas no Forte 
da Casa. As candidaturas são 
realizadas através de formulário 
online no site da Câmara Muni-
cipal e, fisicamente, nas Lojas 
do Munícipe de Vila Franca de 
Xira e da Póvoa de Santa Iria e 
Forte da Casa. As hortas encon-

uma melhoria da qualidade dos 
solos e aumento da biodiversi-
dade. Para além dos benefícios 
ecológicos, a implementação de 
hortas em meio urbano tem um 
conjunto de benefícios sociais e 
económicos, salientando-se o 
papel que estas podem repre-
sentar na economia familiar e na 
qualidade da alimentação, para 
além de permitirem a redução 

de matéria orgânica no lixo indi-
ferenciado e de funcionarem 
como espaços de lazer, propor-
cionando momentos de ativi-
dade física e de descontração. 
Estão em fase de projeto a 
implementação de mais hortas 
urbanas, dando assim resposta 
à procura que se tem verificado 
e continuidade a estes corre-
dores ecológicos.

Um total de 470 árvores plantadas
1.o ano de mandato O Município de Vila Franca 

de Xira tem na arborização 
urbana uma ferramenta 

importante na continuidade e na 
consolidação da estrutura verde, 
na melhoria da capacidade adap-
tativa e na diminuição da vulnera-
bilidade das cidades, relativamente 
a alguns impactos decorrentes das 
alterações climáticas ao nível local. 
No sentido de recuperar e 
melhorar a qualidade ambien-
tal e paisagística, o Município 
considera que todas as árvo-
res existentes no Concelho 
são elementos de importância 
ecológica e ambiental a pre-
servar, tendo definido inter-
venções que acautelam a sua 
preservação, bem como ações 
de reforço do património arbó-
reo, através do planeamento de 
novas plantações, favorecendo 
espécies autóctones.
Destas várias ações de planta-
ção resultou um total de 470 
novas árvores entre outubro 
2021 e dezembro 2022, o que 
permitirá uma captação total 
de CO2 na ordem dos 69.5421 
t/ano.

JAN  | FEV  |   2023   INFORMAÇÃO MUNICIPAL   
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Plano Municipal de Arborização Urbana
Câmara Municipal pretende reforçar 
espaços verdes em contexto urbano 

Câmara Municipal procedeu à elabo-
ração do Plano Municipal de Arbori-
zação Urbana de Vila Franca de Xira 

(PMARU-VFX), cujo principal objetivo é pro-
mover a plantação de elementos arbóreos no 
Concelho. Este documento esteve em consulta 
pública durante o mês de dezembro de 2022 e 
os contributos rececionados encontram-se em 
análise. 
Esta promoção é considerada uma ferra-
menta importante na continuidade e na con-
solidação da estrutura verde, na melhoria da 
capacidade adaptativa e na diminuição da 
vulnerabilidade das cidades, relativamente a 
alguns impactos decorrentes das alterações 
climáticas ao nível local. 

A metodologia de intervenção definida no 
Plano visa a melhoria da qualidade ambiental 
e da saúde humana, devido à capacidade que 
os elementos arbóreos têm de absorver quan-
tidades significativas de poluentes do ar, entre 
outros benefícios ambientais amplamente 
reconhecidos. O PMARU prevê ainda um 
incremento de espaços verdes, assegurando o 
princípio da continuidade ecológica e de sus-
tentabilidade.
Todas as árvores existentes no Concelho são ele-
mentos de importância ecológica e ambiental a 
preservar, e é neste sentido que o PMARU-VFX 
define ações que acautelam não só a sua preser-
vação, mas também o reforço deste património, 
através do planeamento de novas plantações.

Criação de 
ilhas sombra 
em meio 
urbano
Forte da 
Casa

implementação do Pro-
jeto Ilha Sombra – Solu-
ções de Base Natural 

– prevê a plantação de cerca 
de 300 arvores, 260 arbustos e 
prados naturais floridos, numa 
área com cerca de 11 hectares 
no Forte da Casa, até ao final de 
2023.
O principal objetivo deste pro-
jeto é promover a função das 
árvores autóctones em meio 
urbano, divulgando os seus 
benefícios à população resi-
dente nesta Freguesia e áreas 
envolventes. Para além da plan-
tação de árvores e arbustos 
autóctones, está ainda prevista 
a reconversão de 14 000 m2  
de relvados pré-existentes, 
para prados floridos. 

Saiba mais  
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Câmara Municipal foi distinguida com o “Selo de Quali-
dade do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos – 2022”. 
A distinção foi atribuída pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), sendo a iniciativa organi-
zada por esta entidade em parceria com o Jornal Água&Ambiente.
A Vice-Presidente Marina Tiago, responsável pelo pelouro de 
Ambiente  e Espaço Público, recebeu o prémio na cerimónia de 
encerramento do 16.º Fórum Nacional de Resíduos, que teve 
lugar no dia 18 de novembro, em Lisboa.
A iniciativa identifica e distingue casos portugueses de refe-
rência relativos à prestação dos serviços de gestão de resíduos 
urbanos, tendo em conta a avaliação de parâmetros como reci-
clagem de resíduos de recolha seletiva e cobertura de gastos.

Criado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira em 
1995, o Programa de Educação Ambiental PREDAMB 
desenvolve ações e projetos de sensibilização ambiental 

nas mais variadas áreas, tais como: Resíduos Urbanos; Sustenta-
bilidade; Água; Espaços exteriores – Aprender nas Quintas.
O seu principal objetivo é potenciar o conhecimento nas diferen-
tes áreas junto do público em geral (em particular das crianças e 
jovens), sensibilizando para adoção de hábitos mais sustentáveis. 
Num programa com mais de 25 anos de existência, o PREDAMB 
tem vindo a ser constantemente adaptado e alterado para uma 
melhor integração e adaptação aos conteúdos curriculares. 
Com a implementação de novos projetos na área da sustentabi-
lidade e da recolha de resíduos urbanos, o Município tem vindo 
a desenvolver várias iniciativas de divulgação, nomeadamente a 
campanha #desperdiconãoélixo, que apela ao cumprimento de 
regras de deposição de resíduos e deposição seletiva.

PREDAMB
Programa do Município aposta
na educação ambiental 
de crianças e jovens

Pela ERSAR 
Câmara Municipal 
distinguida pelo serviço 
de Gestão de Resíduos 
Urbanos
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Em plena Lezíria sul de Vila Franca de Xira encontra-se uma 
das maiores riquezas naturais do mundo e única em Portugal: 
o Espaço de Visitação e Observação de Aves – EVOA.

Ali, no meio do campo agrícola, há um ecossistema singular que 
dá abrigo a milhares de espécies de aves que anualmente passam 
pelo nosso País vindas desde a Ásia, da Europa de Leste e até de 
África. Três lagoas de água doce, num total de 70 ha, são a base 
para refúgio ou nidificação de aves que percorrem o mundo e 
escolhem este local para permanecer na sua viagem.

Laboratório vivo premiado internacionalmente
O EVOA é (mais) um projeto pioneiro da Companhia das Lezírias, 
cuja constituição e lançamento teve, desde a primeira hora (2006), 
o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Sandra Paiva, 
coordenadora do Projeto, conta à “REVISTA VFX”  que “no passado 
mês de novembro foi reconhecido como um dos melhores centros de 
interpretação em zonas húmidas do mundo”. A completar 10 anos de 
abertura ao público, é um projeto de cariz ambiental, que sensibiliza 
os visitantes para a preciosidade e importância do seu habitat.

EVOA, projeto pioneiro 
da Companhia 
das Lezírias.

EVOA
Uma preciosidade 
natural, à espera 
da sua visita
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“No passado mês de novembro 
foi reconhecido como um dos 
melhores centros de interpretação 
em zonas húmidas do mundo.”
Sandra Paiva coordenadora do EVOA

A responsável do projeto realça que uma das vertentes de maior 
importância para esta década de vida do EVOA tem sido o avanço 
da sua sucessão ecológica, assente essencialmente em três aspetos: 
a variedade de espécies; os níveis e qualidade da água e a investi-
gação. “Quando o EVOA abriu ao público o seu ecossistema estava 
no início. A evolução tem sido significativa: houve um avanço da 
sucessão ecológica, ao nível da flora e, consequentemente, da 
fauna. O sistema de gestão de lagoas também se foi adaptando à 
sua melhor funcionalidade para a diversidade de espécies. Na inves-

A maior variedade de aves é possível de 
constatar nos meses de agosto a setembro

A maior quantidade de aves apresenta-se 
durante o inverno

Entre maio e junho surgem aves que não 
se encontram facilmente noutros países 
da Europa

Os flamingos são mais fácilmente 
observáveis nas lagoas entre abril  
e setembro

SABIA QUE?
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tigação fomos diversificando as suas áreas, em parceria com várias 
universidades.” 

Conservação, Educação e Turismo:  
os pilares da sua atividade
O Turismo de Natureza envolve toda a atividade do EVOA, sendo 
idealizado de forma a contribuir para a educação e sensibilização 
para o bem natural. Sandra Paiva sublinha que a ideia é “melhorar 
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Os projetos são pensados 
para escolas, famílias  
ou visitantes individuais.

algum comportamento durante a presença no EVOA e, se possível, 
depois da visita”. Os projetos são pensados, seja para escolas, famí-
lias ou visitantes individuais, numa perspetiva “integrada e holística”.
Um exemplo é o projeto de observação de rapinas noturnas, em 
que se faz questão de que “os participantes tenham noção de 
que estão a integrar num projeto de ciência cidadã. Por exemplo, 
enquanto se faz o percurso, vamos contando as aves que surgem. 
Essa informação é anotada numa tabela permitindo verificar, 

VEJA A 
ENTREVISTA 

COMPLETA AQUI

desde 2012, a variação do número de corujas existentes ao longo 
do tempo”.
Outra proposta turística a ganhar cada vez mais adeptos são os 
“Tours na Lezíria”. Entre outros, dá-se a conhecer a importância 
dos arrozais para as aves ou os motivos pelos quais esta região 
é tão importante para as aves. Este projeto contribui “para que 
muitos participantes manifestem que vão passar a prestar mais 
atenção ao tipo de arroz que vão passar a consumir”.
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As obras de requalificação do Jardim 
Municipal José Álvaro Vidal, em 
Alverca do Ribatejo estão concluí-

das. A requalificação teve início em 2017 
e foi realizada em quatro fases, face aos 
objetivos definidos e à complexidade das 
intervenções realizadas. 
A principal premissa foi assegurar a aces-
sibilidade, criando-se assim condições 
para que o jardim obtenha a maior exten-
são pedonal acessível. Paralelamente as 
diferenças de cota foram fundamentais 
para a proposta de novas utilizações, 
nomeadamente o anfiteatro e a imple-
mentação do espaço de jogo e recreio 
na plataforma mais central. Este último 
com mais de 2000 m2 inclui uma zona de 
equipamento infantojuvenil e de fitness, 

para além de zona de recreio infantil, 
que inclui aquele que foi o primeiro par-
que infantil inclusivo do Concelho. Este 
espaço multissensorial, pela escolha de 
pavimentos e equipamentos específicos, 
permite a sua utilização por crianças com 
com deficiência.  
Esta última fase permitiu a requalificação 
de uma área relevante do jardim, introdu-
zindo novas valências, tornando-o numa 
área de lazer mais contemporânea, um 
espaço para “Todos”.
O projeto considerou duas áreas de inter-
venção: uma com cerca de 2.600 m2, na 
qual se englobou não só a construção de 
um anfiteatro, como também, a requalifi-
cação das escadas, dos pavimentos e das 
zonas verdes adjacentes e outra, com cerca 

de 6.800 m2, que abrangeu a requalifica-
ção das restantes zonas verdes, incluindo 
pavimentos, sistema de rega e plantações.
O monumento de homenagem ao 25 de Abril 
foi relocalizado para o topo norte do jardim, 
permitindo a sua maior visibilidade e valori-
zação.
Foram substituídos elementos arbóreos 
que apresentavam diversas patologias e 
questões fitossanitárias, tendo-se proce-
dido à substituição e plantação de novos 
elementos, preferindo-se a utilização de 
vegetação autóctone.
Na sua globalidade a requalificação do 
Jardim José Álvaro Vidal representou um 
investimento municipal de 1.463.734,05 €, 
dos quais 808.104,83 € foram aplicados 
nesta última fase.

Espaço de lazer acessível a todos, em Alverca do Ribatejo

Jardim Municipal José Álvaro Vidal 
renovado e com novas valências   

OBRA CONCLUÍDA
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OBRA CONCLUÍDA
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Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

OBRA CONCLUÍDA
Construção de Muros de Suporte  
na Rua José Afonso 
(Casal do Álamo, S. João dos Montes)
Investimento: 144 096,68€

OBRA EM CURSO
Acessibilidades ao Palácio da Quinta da Piedade 
(Póvoa de Santa Iria)
Investimento: 35 682,60€
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: janeiro’23

OBRA EM CURSO
Remodelação da Rede de Abastecimento de Água e 
Saneamento na Rua Palha Blanco (parte) – Castanheira  
do Ribatejo
Investimento: 226 085,30€
Data de início: setembro’22
Previsão de conclusão: janeiro’23
OBRA CONCLUÍDA
Parque Infantil São Sebastião – Castanheira do Ribatejo
Investimento: 19 402,02€

OBRA CONCLUÍDA
Execução de Reparações em pavimentos no Parque Infantil 
de Á-dos-Potes (Alverca do Ribatejo)
Investimento: 10 017,00€
Data de início: outubro’22

OBRA CONCLUÍDA
Parque Infantil Urbanização Vale dos Moinhos – Sobralinho
Investimento: 28 920,34€
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Nota: Valores de investimento com IVA incluído
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OBRA CONCLUÍDA

Parque Infantil Urbanização Quinta das Índias
Investimento: 64 460,35€ 

OB
RA

 C
ON

CL
UÍ

DA
OB

RA
 C

ON
CL

UÍ
DA

OB
RA

 C
ON

CL
UÍ

DA

Vialonga

Vila Franca de Xira

OBRA EM CURSO

Reformulação das Redes Elétricas, dos Equipamentos de 
Iluminação e dos Pimenteiros – Parque de Campismo Municipal 
Dr. Jaime Marques Dias Simão
Investimento: 132 187,71€
Data de início: dezembro’22
Previsão de conclusão: março’23

OBRA EM CURSO

Requalificação do Edifício do Clube Vilafranquense  
(Orçamento Participativo 2020)
Investimento: 69 140,72€
Data de início: novembro’22
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Concelho

OBRA CONCLUÍDA

Reparação e Reabilitação de Pavimentos Pedonais  
no Concelho de Vila Franca de Xira – 2022 – 2023
Investimento: 60 408,34€
Data de início: junho’22
Previsão de conclusão: junho’23
OBRA CONCLUÍDA

Requalificação e Melhoramentos em Espaços Públicos – 2022
Investimento: 99 455,56€

Nota: Valores de investimento com IVA incluído
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Câmara Municipal organizou no dia 18 
de novembro, no Ateneu Artístico Vila-
franquense, o maior evento de reco-

nhecimento desportivo do Município. A Gala de 
Mérito Desportivo distinguiu os atletas de exce-
lência do Concelho pelos resultados de relevo, 

conquistados durante a época desportiva 2021-
2022. O evento pretendeu enaltecer os valores 
do desporto e destacar, no âmbito do Programa 
de Apoio ao Movimento Associativo, os melho-
res lugares obtidos em campeonatos regionais, 
nacionais e internacionais. 

12.a Edição da Gala de Mérito Desportivo 

Câmara Municipal 
premeia atletas do Concelho

Foram ainda atribuídos os seguintes prémios:

– Prémio Carreira  
João Carreiro (a título póstumo) 

 Recebido por António Quaresma, 
 amigo do Sensei e antigo atleta 

– Prémio Revelação do Ano 
 Afonso Ribeiro 

– Prémio Equipa do Ano 
 AHEAD Clube de Ténis de Alverca 

– Prémio Treinador do Ano 
 Rui Câncio 

– Prémio Atleta Masculino do Ano 
 Diogo Matos 

– Prémio Atleta Feminino do Ano 
 Inês Salgueiro
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Inês Salgueiro Diogo Matos Afonso Ribeiro 

AHEAD Clube de Ténis de Alverca Prémio Carreira João Carreiro (Título póstumo) 
Recebido por António Quaresma

Rui Câncio 



24 INFORMAÇÃO MUNICIPAL   JAN  | FEV  |   2023

Gala de Mérito e Excelência Esco-
lares regressou ao Ateneu Artístico 
Vilafranquense, no passado dia 

30 de novembro. Nesta cerimónia foram 
atribuídos prémios de mérito e excelência 
escolares a alunos do 2.º e 3.º Ciclos do 
Ensino Básico e Ensino Secundário relati-
vos ao ano letivo 2021/2022, abrangendo 
todos os Agrupamentos de Escolas do 
Concelho, Escola Secundária não agru-
pada, Colégio José Álvaro Vidal e Escola 
Profissional de Hotelaria e Turismo. Na 
edição deste ano, foram entregues no total 
87 prémios, dos quais 78 são Prémios de 
Mérito e correspondem a 29 alunos do 2.º 
ciclo, 31 alunos do 3.º ciclo e 18 alunos do 
ensino secundário. Nove alunos foram dis-
tinguidos com o Prémio de Excelência. Esta 
iniciativa integrou-se na comemoração do 
Dia Internacional das Cidades Educadoras 
(30 de novembro), rede da qual o Municí-
pio de Vila Franca de Xira é membro desde 
2008.

No Dia Internacional das Cidades Educadoras 

87 Alunos do Concelho distinguidos 
em Gala de Mérito e Excelência escolares
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tendendo às competências cometidas aos centros de 
recolha oficiais e tendo em conta a constante exposição 
dos tratadores a canídeos com comportamentos desvian-

tes e muitas vezes perigosos, a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinaram, a 21 
de novembro, um protocolo de cooperação que visa a realização 
de um projeto-piloto para a formação de tratadores de Centros de 
Recolha Oficial de Animais.
Uma vez que a nível nacional não existe oferta para este tipo de 
formação, legalmente obrigatória, o Município de Vila Franca de 
Xira convidou o Grupo de Intervenção Cinotécnico da GNR para 
uma colaboração, de forma a que se concretizasse um plano de 
formação indispensável para os seus trabalhadores.
O Grupo de Intervenção Cinotécnico, como órgão técnico da 
Guarda Nacional Republicana dotado de uma vasta experiência 
notoriamente reconhecida nestas matérias, dispõe de competên-
cias e condições para, em conjunto com a Divisão Municipal de 
Alimentação e Veterinária, implementar este projeto-piloto, pio-

neiro e suscetível de validação pelas autoridades competentes.
O Município de Vila Franca de Xira dá assim continuidade ao cum-
primento das exigências legais, salvaguardando os interesses dos 
animais, dos seus detentores e dos munícipes em geral.

Selo de boas práticas de Intervenção Social
Município de Vila Franca de Xira distinguido 
por projetos inovadores na Área 

Os projetos municipais Banco de Ajudas Técnicas, Passerelle 
D`Ouro, Ativa@mente e ART For ALL foram distinguidos 
com o “Selo de Boas Práticas de Intervenção Social”. A dis-

tinção é da responsabilidade das Plataformas Supraconcelhias da 
Grande Lisboa e do Oeste e pretende promover e divulgar proje-
tos e metodologias inovadoras na área da intervenção social.
A cerimónia decorreu no dia 28 de novembro, no auditório do Edi-
fício Sede do Instituto da Segurança Social, em Lisboa, e contou 
com a presença da Vereadora Manuela Ralha responsável pelo 
pelouro dos Direitos Sociais.
Os projetos candidatos à distinção são avaliados nas dimensões de 
Inovação e Impacto, contando para o efeito com a constituição de 
um júri diversificado, com representantes dos Conselhos Locais de 
Ação Social (CLAS) e de outras organizações que integram estas 
estruturas de parceria.
Nesta 3.ª edição, o projeto da Associação de Bem-Estar Infantil 
de Vila Franca de Xira (ABEI) denominado de “Ecologia Interior + 
SER” foi também distinguido com o Selo de Boas Práticas de Inter-
venção Social.
Esta iniciativa já tinha distinguido, por ocasião da 1.ª edição, o Ser-
viço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado (SAASI), 
um projeto da responsabilidade do Município de Vila Franca de Xira.

Município inicia projeto pioneiro com a Guarda Nacional Republicana

Protocolo de cooperação para formação 
de tratadores de Centros de Recolha Oficial de Animais



26

No âmbito da semana para a Inclusão 

Gala sensibiliza 
para uma sociedade 
mais inclusiva 
e equitativa
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Cerca de 500 pessoas aplaudiram vivamente a 3.ª Gala 
para a Inclusão, uma organização da Câmara Municipal 
em parceria com a Comissão Municipal para a Deficiência 

(CMD). O grande auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense 
foi o palco do evento, que, sob o mote dos “Jogos Paralímpicos”, 
demonstrou a importância de se caminhar para uma sociedade 
cada vez mais inclusiva e equitativa, onde deve haver lugar para 
todos, independentemente da sua condição. O Presidente do 

Comité Paralímpico de Portugal, José Lourenço, marcou presença 
e reforçou a pertinência deste objetivo, sublinhando a importân-
cia da existência de iniciativas como estas para a sua plena con-
cretização.
A Gala para a Inclusão integrou o programa da 5.ª Semana para a 
Inclusão, que decorreu de 28 de novembro a 2 de dezembro, uma 
iniciativa que visa comemorar o Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência, assinalado anualmente 3 de dezembro.
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O Município de Vila Franca de Xira volta a mostrar o 
que de melhor tem no evento mais revelante do setor 
de turismo em Portugal:  a BTL – Bolsa de Turismo de 

Lisboa –, que decorre entre 1 e 5 de março na FIL, Parque das 
Nações.
A abertura desta Feira ao público em geral acontece a 3 de 
março, dia em que o Município de Vila Franca de Xira estará 
em destaque, nomeadamente com animação e apresentações 

no âmbito da sua oferta turística. Vários operadores, sedeados 
no nosso território, marcarão presença, acrescendo informação 
sobre as experiências turísticas possíveis de usufruir, aliando 
recursos, tradições, mas, também, inovações que aliamos de 
forma harmoniosa.
Este é um momento relevante para divulgar e mostrar as compo-
nentes diferenciadoras do nosso território que, além da vanta-
gem de proximidade à Capital, acrescem valor à marca Portugal. 

De 3 a 5 de março para o público em geral

Vila Franca de Xira 
no maior evento turístico 
do País – BTL

O Município de Vila Franca de Xira recebeu, pelo 7.º ano 
consecutivo, o Galardão de “Município Amigo do Des-
porto.

A Cerimónia decorreu a 14 de novembro no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Albufeira.
Este prémio, instituído pela Associação Portuguesa de Gestão do 
Desporto e pela Cidade Social, constitui-se como um sistema de 
reconhecimento público de boas práticas, privilegiando a partilha e 
a divulgação de projetos municipais de desenvolvimento desportivo.
O Programa de Desporto Sénior de Vila Franca de Xira também 
foi, aqui, distinguido e reconhecido pela primeira vez.

Prémio
Vila Franca de Xira 
reforça o seu estatuto 
de Município 
Amigo do Desporto
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Inaugurou a 17 de dezembro a nova exposição do Museu do 
Neo-Realismo (MNR) composta por valiosas peças de concei-
tuados artistas do movimento neorrealista, parte integrante do 

importante património daquele Museu, do qual fazem parte deze-
nas de espólios e obras de arte doados ou confiados à sua guarda.  
Abrangendo áreas artísticas como a pintura, a escultura, o dese-
nho, a fotografia, a gravura, a ilustração ou cerâmica, a exposição 
integra obras de nomes como Júlio Pomar, Querubim Lapa, Mário 
Dionísio, José Dias Coelho, Maria Barreira, Nuno San-Payo, Marga-
rida Tengarrinha, Vasco Pereira da Conceição, Maria Keil, Cipriano 
Dourado, Rogério Ribeiro, Lima de Freitas, Manuel Ribeiro de Pavia, 
Alice Jorge, João Hogan, Jorge Vieira, Joaquim Namorado, Jorge de 
Oliveira, Rui Filipe, Victor Palla e Frederico Pinheiro Chagas. Tam-
bém estará patente um conjunto de fotografias da coleção “A Famí-
lia Humana”, recentemente incorporadas no acervo daquele museu, 
por intermédio do seu curador, Jorge Calado.
Com curadoria de David Santos e Paula Loura Batista a exposição, 
intitulada “A Coragem da gota de água é que ousa cair no Deserto”, 
apresenta ao público algumas das melhores obras de arte da cole-
ção própria ou em depósito naquele Museu. De acordo com David 
Santos, curador e diretor científico do MNR, a mostra “procura 
desconstruir o arquétipo de um movimento ainda hoje demasiado 
preso a estereótipos empobrecedores face à qualificação e à diver-
sidade das obras que, sem preconceitos e beneficiando da patine 
temporal, nos revelam resultados artísticos afinal extraordinários, 
enriquecedores da história da arte portuguesa do último século”.
De entrada livre, esta exposição de longa duração pode ser visi-
tada no 3.º Piso do Museu do Neo-Realismo.

No 3.o piso, com entrada livre

Nova exposição do MNR 
com obras de artistas 
de renome
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De 1 a 6 de agosto de 2023 tem lugar 
um dos maiores momentos de encon-
tro de Jovens de todo o mundo em 

Portugal, com a realização das Jornadas Mun-
diais da Juventude (JMJ).
Cerca de 1 milhão de pessoas são espe-
radas para participar neste grande evento 
da Igreja católica, aberto à participação de 
todos, na zona de Lisboa.
Para a boa organização do evento e a sua 
projeção positiva é muito importante a par-
ticipação como voluntário ou como família 
de acolhimento. Para ser voluntário basta 
ter mais de 15 anos e estar disponível na 

Está em vigor o novo regulamento do Programa de Apoio ao 
Movimento Associativo (PAMA) de Vila Franca de Xira.
Após uma profunda participação por parte do Movimento 

Associativo, o documento surge agora mais adaptado às necessi-
dades das Associações a que se destina.
Criado em 2008, o PAMA regulamenta e congrega a generalidade dos 
apoios municipais ao Movimento Associativo Concelhio, composto 

Jornadas Mundiais 
da Juventude 
Como ser voluntário 
ou família de 
acolhimento

semana das JMJ. Para se constituir como 
família de acolhimento é pretendido que 
tenha disponibilidade para acolher o outro. 
Para ambas as situações é necessária inscri-
ção para os contactos abaixo, que também 
prestam mais informação:

Comité Organizador Vicarial
(COV) Vila Franca de Xira – Azambuja: 
cov.vfxazambuja.jmj2023@gmail.com

Comités Organizadores Paroquiais
COP Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa: 
cop.povoaforte.jmj2023@gmail.com

COP Vialonga: 
cop.vialonga.jmj2023@gmail.com
COP Alverca, Sobralinho e Calhandriz: 
cop.alvercalhandriz.jmj2023@gmail.com
COP Alhandra e São João dos Montes:
cop.alhandrasaojoao.jmj2023@gmail.com
COP Vila Franca de Xira: 
cop.vfx.jmj2023@gmail.com
COP Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras: 
cop.castanheira.jmj2023@gmal.com

No dia 22 de janeiro, entre as 10h00 e as 
19h00, decorre, no Palácio Municipal do Sobra-
linho, uma sessão de esclarecimento, com Euca-
ristia, sobre as Jornadas Mundiais da Juventude. 
Participe!

por mais de 230 Associações, que desenvolvem atividade regular nas 
áreas Cultural, Recreativa, Desportiva, Educativa e Solidária.
Estão, agora, a decorrer até 31 de janeiro a apresentação de can-
didaturas ao PAMA para apoio à atividade regular. 
Durante o mês de março decorre a apresentação de candidaturas 
ao PAMA - Investimento. O regulamento está disponível para con-
sulta no portal do associativismo e no site do município.

Novo regulamento
Programa de Apoio ao Movimento Associativo  
traz incentivos e maior abrangência de atividades
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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,

Nas últimas semanas, os eleitos 
do Partido Socialista participaram 
ativamente na elaboração dos 
Orçamentos para 2023. Na 
Assembleia da República, os 
nossos Deputados pugnaram 
pela continuação da reposição de 
rendimentos e aumento das pensões, 
melhoria das condições de trabalho 
e do salário mínimo nacional, bem 
como pela definição de medidas 
de apoio social que acautelem, por 
exemplo, a dilatação das taxas de juro 
nos créditos à habitação ou o limite 
ao aumento das rendas. 

Também na Câmara e Assembleia 
Municipal de Vila Franca de Xira 
os nossos eleitos trabalharam num 
documento ambicioso e participado, 
integrando as propostas concretas, 
responsáveis e legais, apresentadas 
pelas oposições que connosco 
quiseram colaborar.

Apostámos em continuar a prosseguir 
uma política fiscal amiga das famílias, 
das empresas e do movimento 
associativo do nosso Concelho, 
ao assegurarmos a continuidade 
da aplicação da taxa mais baixa 
legalmente admissível de IMI (0,3%) 
e do IMI Familiar, bem como as 
isenções aos imóveis das IPSS e 
movimento associativo.

Com estas aprovações, será possível 
continuar a garantir o caminho de 
desenvolvimento e sustentabilidade 
que o Município de Vila Franca de 
Xira tem vindo a trilhar ao longo das 
últimas duas décadas.

Continuamos atentos e empenhados 
em aproveitar e rentabilizar as 
candidaturas a fundos europeus, 
destacando para este ano a conclusão 
das obras de requalificação das 
Escolas Básicas n.º 2 de Alhandra e 
do Cabo de Vialonga; o arranque da 
obra do Parque Linear Ribeirinho do 
Estuário do Tejo Alverca-Sobralinho 
e a prossecução da Estratégia Local 
de Habitação que, no âmbito do 
programa 1º Direito, trará mais 
habitação pública para o Concelho.

Mantemos o nosso compromisso 
com o futuro das Pessoas. Contamos 
convosco, com todas e com todos, 
para o concretizar, desejando a todos 
vós e respetivas famílias um Feliz Ano 
Novo. 

Juntos, pelas Pessoas!

Os Vereadores do Partido Socialista

Caro(a) Munícipe,

De mãos dadas e em sintonia 
política, PS, PSD e CDS, aprovaram 
o orçamento da Câmara e dos SMAS 
para 2023.
A par disso, também com ajuda 
do PSD e CHEGA, PS aprovou um 
aumento médio do preço do custo 
fixo e variável da água em 2,5% e em 
9% as taxas previstas no tarifário de 
gestão de resíduos urbanos.
Portanto, a população do Concelho 
terá um orçamento que voltará a 
adiar a resolução de problemas, para 
além de impor aumentos inaceitáveis 
na factura da água.
A CDU apresentou 16 propostas 
de âmbito concelhio e 24 para 
as freguesias. Todas elas foram 
chumbadas por aquela maioria, 
algumas delas que trariam melhorias 
significativas para a população, como 
sejam, por exemplo:
- Mais meios e mais trabalhadores 
para o serviço de recolha de resíduos 
urbanos;
- Construção do Complexo 
Desportivo Municipal nos terrenos da 
antiga Marinha;
- Aquisição do ex-Vila Franca Centro 
para centralizar serviços municipais e 
serviços públicos;
- Programas de recuperação dos 
fogos municipais e de habitação a 
custos controlados;
- Reabilitação do Teatro Salvador 
Marques;
- Reperfilamento da Estrada de 
Arcena
- Programa de reforço do 
estacionamento público e gratuito na 
Póvoa (estação e zonas novas), Bom 
Sucesso e Vila Franca de Xira;
- Aquisição das antigas vivendas das 
OGMA em Alverca;
- Construção da Piscina de Vialonga
- Ou a construção do espaço cultural 
e multiusos para Castanheira e Forte 
da Casa, entre outros investimentos.
A CDU não desistirá destas e de 
outras soluções que correspondem 
aos direitos e anseios da população.
Uma palavra final de solidariedade 
para as lutas em curso dos utentes 
e comissões de utentes de saúde 
do Serviço Nacional de Saúde, que 
exigem médico de família para os 
mais de 50 mil utentes sem essa 
garantia, bem como o anunciado 
cordão humano apontado para o dia 
28 de janeiro, para as imediações do 
ACES em Alverca.
Não arredamos pé da luta por um 
concelho desenvolvido, onde se 
possa viver melhor. 

Os vereadores eleitos pela CDU.

Atendimentos, com marcação prévia 
para: 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 24, 
1.º Esq.
Tel.: 263 285 623 
vereadores.cdu@cm-vfxira.pt

Car@ Munícipe,

Terminámos o ano de 2022 em que 
ficou evidente que o Partido Social 
Democrata e a Nova Geração são a 
verdadeira alternativa no concelho de 
Vila Franca de Xira.

Durante o ano apresentámos 25 
propostas em reunião de câmara, 
todas elas aprovadas. Algumas já 
foram, inclusive, executadas como 
o Conselho Municipal do Desporto, 
o Fórum Empresarial Regional 
ou o alargamento do horário 
das Bibliotecas Municipais para 
estudantes. 

Outras medidas estão ainda previstas 
na proposta de orçamento de 2023: a 
reconversão das casas da juventude, 
passando pela  dinamização dos 
mercados municipais, até ao Projeto 
de Mobilidade e Transportes, entre 
muitas outras.

Mas mais importante que as 
propostas, é a diferença que sentimos 
estar a fazer na rua, junto das 
populações. As Voltas Autárquicas 
que temos realizado nas várias 
freguesias e as reuniões periódicas 
que temos tido com Associações, 
Empresas e Munícipes, têm sido 
o fator diferenciador desta nova 
geração de políticos e políticas.

Começamos 2023 com os mesmos 
propósitos e motivações que 
tínhamos quando iniciamos o 
mandato em Outubro de 2021: 
queremos ser aqueles que não se 
lembram dos munícipes apenas de 
4 em 4 anos. Por isso, contacte-nos 
sempre que achar necessário. Só 
quem vive, estuda ou trabalha todos 
os dias no nosso concelho sente na 
pele as dificuldades e aquilo que 
pode ser melhorado, portanto fale 
connosco. Queremos ser a sua voz! 

Desejamos um excelente ano de 
2023!

Os Vereadores da Nova Geração,

David Pato Ferreira
Ana Afonso

Gabinete de Apoio aos Vereadores - 
Coligação Nova Geração
Rua Dr. Manuel Afonso de Carvalho, 
n.º 27/29
2625-183 Vila Franca de Xira 
vereadores.novageracao@cm-vfxira.pt
Tel.: 967100003
Atendimento com marcação prévia

Caras e caros Munícipes,

Parece incrível, mas já passou um 
ano; o primeiro ano de mandato 
desde as últimas eleições de 2021. 
Foi, sem dúvida, um ano de grande 
aprendizagem e de consolidação de 
conhecimento, em profundidade, da 
realidade politica do nosso concelho.

Quando aceitei a responsabilidade 
de ser a voz dos vilafranquenses 
comuns, de todos aqueles que já não 
se reveem neste sistema viciado, 
sabia que o desafio era gigante 
e que trazia também sacrifícios, 
nomeadamente no tempo familiar.

Este ano que passou, sacrifiquei 
tempo profissional e tempo 
familiar para que, da melhor forma 
possível, conseguisse estar à altura 
da confiança que depositaram em 
mim, no nosso núcleo concelhio e 
nos nossos eleitos presentes nas 
freguesias de Vialonga, Póvoa de 
Santa Iria e Forte da Casa, assim 
como na Assembleia Municipal.

Todo o trabalho feito ao longo 
deste ano, deve-se a uma união sem 
precedentes de todos os militantes e 
eleitos do Chega neste concelho. De 
mês para mês existem cada vez mais 
militantes e simpatizantes do Chega, 
que apoiam acima de tudo o nosso 
trabalho e reconhecem tudo aquilo 
que temos feito em prol dos nossos 
munícipes.

Não é fácil ser oposição numa 
câmara governada pelo partido 
socialista com a conivência do 
partido social democrata, mas, 
também tenho de confessar, tem 
sido muito bom sentir que connosco, 
a politica viciada não passa e que 
tudo o que temos a dizer, dizemos, 
doa a quem doer.

Os políticos têm o dever de servir 
os cidadãos que os elegeram e não 
o contrário! Desejo-vos a todos 
um próspero ano de 2023. Contem 
connosco e a minha porta está 
sempre aberta para todos, porque 
eu, sempre que precisarem, serei a 
vossa voz.

O Vereador do Partido CHEGA,
Barreira Soares

Atendimentos, com marcação prévia 
para:
Rua Dr. Manuel de Carvalho, n.º 29, 
2600-184 Vila Franca de Xira| 
Tel.: 926 309 850 |
vereador.chega@cm-vfxira.pt

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal






