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E D I T O R I A L

Caras e Caros Amigos,

Juntar vontades e unir esforços é essencial para dinamizar a nossa 
competitividade territorial. É também fundamental para lançar 
novos projetos criadores de emprego e novas oportunidades para 
investidores, cidadãos e parceiros sociais.
Apostar nas energias renováveis e incentivar a economia circular 
permite-nos depender menos dos combustíveis fósseis e contri-
buir mais para a descarbonização das sociedades.
Esta visão, inevitavelmente ligada à necessidade de melhor nos 
adaptarmos às alterações climáticas, implica uma mudança de ati-
tude individual e coletiva e aconselha a uma nova forma de nos 
relacionarmos uns com os outros, assumindo-nos como corres-
ponsáveis pelo nosso futuro comum.
Nesta revista mostramos alguns exemplos concretos dessa forma 
de estar contemporânea, disponibilizamos informações úteis à 
compreensão global do nosso posicionamento económico no con-
junto do País e ainda damos conta dos incentivos fiscais atribuídos 
pelo nosso Município.
Para além das inúmeras atividades culturais e desportivas (que 
agora também disponibilizamos numa agenda eletrónica à distân-
cia do seu dedo) damos-vos ainda conta de vários dos investimen-
tos em curso, realçando-se os da área da Educação e do futuro 
Caminho Ribeirinho entre o aeródromo e o Tejo na Cidade de 
Alverca do Ribatejo, que dá sequência à nossa vontade de inter-
ligar todos os 22 quilómetros da nossa margem do rio e que em 
breve estarão conectados ao Parque das Nações, em Lisboa. 
Entretanto, assinámos com o Instituto de Habitação e Reabilita-
ção Urbana o auto de transferência para o Município dos terrenos 
do antigo Palácio da Flamenga. Neles criaremos mais habitação 

pública e novos espaços de utilização e serviços coletivos. Con-
tinuamos a trabalhar na adaptação da nossa Estratégia Local de 
Habitação para lançarmos novos programas de renda acessível 
para as classes médias e para os jovens.
Entregámos mais vinte bolsas de estudo a alunos universitários do 
Concelho, auxiliando-os no seu percurso formativo. O caminho da 
qualificação das Pessoas é um desígnio que queremos alimentar e 
desenvolver cada vez mais.
Só esta visão de modernidade e de futuro nos garante a atrativi-
dade necessária à captação de novos investimentos, como os do 
Centro Nacional de distribuição da Leroy Merlin na Castanheira 
do Ribatejo, que foi em 2022 o maior investimento logístico em 
Portugal. E queremos atrair cada vez mais investigadores e centros 
de saber para o nosso Concelho.
Pessoas, Qualificação, Emprego, Investimento, Ambiente e Quali-
dade de Vida. De mãos dadas.
Por isso mesmo nos preocupa e continuamos a reivindicar junto da 
Administração Central (em áreas de competência que são desta) 
melhores recursos e investimentos em temáticas tão diversas 
como a saúde, as acessibilidades e a requalificação das escolas 
secundárias, entre outras.

Seguimos juntos. 
Vamos a isso! 

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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15,5 km de paisagem única

Milhares de atletas na carismática 
Corrida das Lezírias

A“Corrida das Lezírias” regressou a Vila Franca de Xira para a 
28.ª edição de uma das principais manifestações desporti-
vas da modalidade no nosso País.

Diogo Ramalheira e Rita Santos venceram a prova principal com 
os respetivos tempos de 51m09s e 1h03m33s. A prova principal, 
de 15,5 km percorridos em asfalto, calçada e terra batida, incluiu 
a travessia da Ponte Marechal Carmona, e contou com cerca de 
150 equipas.
A iniciativa contou ainda com uma Mini Corrida de 5 km entre 
o Parque Urbano de Vila Franca de Xira e Alhandra, e duas pro-
vas da “Corridinha” (400 m e 800 m) para os mais pequenos, num 
ambiente de diversão e competição dentro do Parque Urbano.
A par de uma manhã saudável, esta iniciativa promove também 

muitas das paisagens ricas que o Concelho oferece sendo, “uma 
forma de unir, o turismo, o desporto, a saúde, a economia local 
e a cultura com os campinos e os diversos grupos e bandas que 
mostraram o que de melhor Vila Franca de Xira tem ao longo deste 
dia” realçou o Vereador do Desporto da Câmara Municipal, João 
Pedro Baião.
Da cidade ao campo, do alcatrão à terra batida, os caminhos de 
Vila Franca de Xira recebem, quer atletas amadores, quer profis-
sionais, numa das provas mais emblemáticas do calendário nacio-
nal, com um percurso único, atrativo e diferente.
Este evento é uma organização da Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira em parceria com a “Xistarca” e com o apoio da 
“Companhia das Lezírias”.
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Campanha de Gastronomia com marca registada
Em março, o sável é rei

Estão de volta o sável e os sabores ribei-
rinhos ao Concelho de Vila Franca de 
Xira. A edição deste ano,  conta com 

32 restaurantes aderentes localizados em 
Alhandra, Alverca do Ribatejo, Castanheira 
do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, São João 
dos Montes, Sobralinho e Vila Franca de 
Xira. As pessoas podem desfrutar desta 
iguaria numa confeção mais tradicional – o 
sável frito com açorda de ovas - ou desco-
brir outras propostas em carta, consoante 
o estabelecimento.
Para harmonizar esta experiência gastro-
nómica poderá aproveitar para provar os 
nossos vinhos “Encostas de Xira”.
O programa em torno desta Campanha de 
Gastronomia prevê ainda provas de vinho 
na Quinta Municipal de Subserra, visitas a 

exposições, passeios a cavalo, trilhos em 
Vialonga, música e ainda descontos em 
alojamentos, lazer e produtos dos parcei-
ros desta iniciativa. Algumas das atividades 
exigem marcação prévia junto do Posto de 
Turismo e as condições promocionais são 
explicitadas no programa oficial da Campa-
nha.
Assente na tradição gastronómica Varina e 
Avieira, cuja fixação nas margens do Tejo é 
património histórico e cultural do Conce-
lho de Vila Franca de Xira, a Campanha de 
Gastronomia “Março, Mês do Sável” exalta 
estas comunidades, promovendo a liga-
ção do Município à riqueza natural da sua 
frente ribeirinha e do Rio Tejo.
No âmbito desta iniciativa, a Câmara Muni-
cipal de Vila Franca de Xira promove, tam-

bém, showcookings em mercados dentro e 
fora do Concelho, não só para dar a provar  
estes sabores ribeirinhos como para levar 
mais longe uma das marcas registadas do 
Município de Vila Franca de Xira: “Março, 
Mês do Sável”.
Conheça os restaurantes participantes e os 
parceiros nesta iniciativa com descontos 
para alojamento, produtos e outras ativida-
des de lazer. 

SAIBA MAIS
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A forte ligação entre o campo e a cidade caracteriza de forma definitiva 
Vila Franca de Xira, marcando o modo de ser das suas gentes.
Uma ligação que se revela em expressões culturais, religiosas e festivas 

a que pretendemos dar relevo.
A partir de março e até julho têm lugar um conjunto de eventos, com origem na 
terra, na religião e na tauromaquia, que agregamos pelo nome de “Do Campo 
à Praça”.
São eventos que materializam a dinâmica social deste território, vibrante e de 
características únicas.

XXXII SEMANA DA CULTURA TAUROMÁQUICA
18 A 26 DE MARÇO

FESTIVAL TAURINO
26 DE MARÇO

II VINHOS À PRAÇA 
1 DE ABRIL

VAMOS VESTIR O TOUREIRO
2 DE ABRIL

IV FEIRA DAS TERTÚLIAS
5, 6 E 7 DE MAIO

IV CORRIDA DE TOIROS DAS TERTÚLIAS
7 DE MAIO

ROMARIA AO SANTUÁRIO DO SENHOR DA BOA MORTE
18 DE MAIO (FERIADO MUNICIPAL)

ROMARIA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE ALCAMÉ
17 DE JUNHO

TERTÚLIAS NA RUA
24 DE JUNHO

COLETE ENCARNADO
30 DE JUNHO, 1 E 2 DE JULHO

SAIBA MAIS



7MAR  | ABR  |   2023   INFORMAÇÃO MUNICIPAL   

A Cartoon Xira está de regresso ao Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira, de 1 
de abril a 4 de junho, para nos dar a conhecer os melhores cartoons no ano de 2022.
Esta é uma das maiores e mais prestigiadas exposições dedicadas ao Cartoon a nível 

nacional. Como habitualmente acontece, nesta 24.ª edição a mostra “Cartoons do Ano 
2022” reúne trabalhos de alguns dos maiores cartoonistas portugueses da atualidade.
A Cartoon Xira 2023 contará, ainda, com uma mostra paralela do convidado internacional, 
o cartoonista Angeli, intitulada “50 Anos de Humor de Angeli”.
De entrada livre, a exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, das 15h00 às 
19h00. 

De 1 de abril a 4 de junho 

Melhores cartoons do ano 
de volta a Vila Franca de Xira 
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A Hychem é a empresa 100% portuguesa que, em março de 
2021, sucedeu à Solvay Portugal, na Póvoa de Santa Iria. 
Especializada na química do hidrogénio, posiciona-se como 

parceira estratégica na transição da indústria para a neutralidade 
carbónica. 
Com a sua acionista Algora – empresa constituída entre a A4F 
Algae for Future, holding do grupo bioindustrial A4F, especializado 
no desenvolvimento de tecnologias para a produção industrial de 
algas, e a Green Aqua Company, holding do grupo Green Aqua, dedi-
cado à produção industrial de micro e macroalgas –, a HyChem é 
defensora da reindustrialização na perspetiva do respeito pelo 
Ambiente e pela envolvente em que se encontra.
O grupo em que se insere combina assim a especialização na pro-
dução de hidrogénio, a produção de clorato de sódio, única em Por-
tugal e essencial para o setor da pasta de papel, e detém a maior 
plataforma de produção de microalgas da Europa.
De acordo com Nuno Coelho, Presidente do Conselho de Adminis-
tração, a empresa integra na sua própria produção fontes de ener-
gia renovável, práticas de economia circular e soluções de susten-
tabilidade. Mas o seu projeto de atuação a longo prazo pretende ir 
mais além no sentido de vir a constituir uma comunidade industrial 
assente na Bioeconomia. O líder afirma mesmo que “o objetivo é 
que o Concelho venha a ser um showcase de transformação indus-
trial, demonstrar que funciona e aplicá-lo internacionalmente”.
Nuno Coelho defende que “uma empresa não será sustentável se 

Num projeto liderado pela Hychem – Química 
Sustentável, SA, há potencial para que o 
Concelho de Vila Franca de Xira se torne num 
exemplo internacional de transformação 
industrial ambientalmente sustentável.

“A atividade de uma 
empresa não será 
sustentável se não respeitar 
a natureza e a comunidade”

Indústria amiga do ambiente

Concelho pode tornar-se 
modelo internacional de bioeconomia
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não respeitar a natureza e a comunidade em que se insere; assim 
como não será sustentável na sua relação com o ambiente e com 
o meio social se não dispuser dos recursos necessários, gerados 
através de operações económicas saudáveis.” 
Num horizonte mais alargado e numa perspetiva de comunidade 
industrial, o grande projeto é então juntar as empresas que ope-
ram a norte e a sul da Hychem, numa faixa de 12 km formando 
um biocluster em que todos, através das sinergias geradas, ganham 
vantagens produtivas mais ecológicas e respeitadoras do ambiente. 
Explica Nuno Coelho que “nós congregamos no grupo uma série de 
know how que nos permite tornar os problemas típicos das Indús-
trias em benefícios. Estamos em contactos estreitos no sentido de 
vir a construir, por um lado, uma comunidade de energia renová-
vel, por outro, no âmbito das emissões de CO2, e do tratamento 
de águas residuais, podermos olhar para eles de forma integrada e 
encontrar soluções ambientalmente inovadoras”.
O Presidente do Conselho de Administração sublinha que “face à 
necessidade imperiosa de reformas estruturais no País, esta é uma 
abordagem colaborativa ambiciosa e voltada para o futuro, numa 
lógica perfeita de economia circular, que permitirá reduzir grande-
mente a pegada ecológica das atividades industriais na região de 
Vila Franca de Xira”.

Inovação e investigação são estruturais 
na operação da empresa

Seja através do grupo acionista em que se insere, seja através das 
suas próprias competências, as áreas da investigação e inovação 
estão na génese da empresa e são consideradas como áreas chave 
na sua produção. Além disso, a Hychem tem vasta experiência e é 
altamente ativa na procura de projetos financiadores e de incenti-
vos às indústrias de base biológica.
Tem neste momento a decorrer na fábrica um projeto desse 
âmbito, com as maiores empresas europeias que procuram pro-
dutos alternativos sustentáveis para a sua produção, por exemplo,  

“Objetivo é que o Concelho 
venha a ser um showcase 
de transformação industrial “ 

Nuno Coelho - Presidente do Conselho de Administração 
da HyChem - Química Sustentável, SA
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alternativas à produção de margarina ou ao 
óleo de palma, por algas.
Outra vertente em que aposta é a ligação 
com o ensino, particularmente com o ensino 
superior, em que Nuno Coelho esclarece 
que “temos protocolos com quase todas as 
universidades portuguesas”.
Nessa linha de atuação são ainda parceiros 
do “EngIQ”, um programa de doutoramento 
fortemente inovador no espaço nacional e 
europeu, que permite associar as maiores 
escolas de Engenharia Química do País, 
assegurando, em simultâneo, que os proje-

tos de investigação para doutoramento são 
realizados em ambiente empresarial (ver 
caixa).

Concelho acolhe bem e tem vantagens 
competitivas para qualquer negócio

A Hychem aponta como muito positiva a 
forma com o Concelho e a Câmara Muni-
cipal receberam os seus projeto e negócio, 
procurando ser um facilitador do seu inves-
timento no Concelho.
Nuno Coelho vê como muito importante 

a permanência da empresa no território, 
aproveitando as características do espaço 
em que está implementado para o seu pro-
jeto de reindustrialização enquadrada nos 
mais modernos padrões de sustentabilidade 
e de descarbonização.
O Administrador não hesita em enumerar 
“as pessoas, a proximidade a Lisboa e ao 
aeroporto, os acessos, a proximidade aos 
parceiros académicos e centros de inves-
tigação, a centralidade e a acessibilidade” 
como vantagens competitivas decisivas 
para operar no Concelho. 

Guilherme Fernandes é um dos alunos que neste 
momento está na Hychem no âmbito do projeto 
“EngIQ”. O estudante destaca as mais valias da 
sua experiência referindo que “ser um aluno de 
doutoramento num ambiente empresarial tem sido 
um enorme desafio, permitindo-me contactar com os 
obstáculos encontrados na indústria e perceber como 
melhor orientar a investigação científica de forma a 
colmatar necessidades específicas da empresa”.

“Ser um aluno de 
doutoramento num 
ambiente empresarial 
tem sido um enorme 
desafio”
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Entre 308 concelhos do país
Vila Franca de Xira em 13.o lugar 
no volume de negócios a nível nacional

VOLUME DE NEGÓCIOS

PESSOAL AO SERVIÇO

VALOR ACRESCENTADO BRUTO

O Município de Vila Franca de Xira 
ocupa o 13.º lugar do ranking  dos 
308 municípios portugueses no 

que respeita ao volume de negócios por 
município do estabelecimento (segundo 
o Código de Atividade Económica, CAE-
-Ver.3). Estes dados do Instituto Nacional 
de Estatística I.P. (INE), referentes ao ano 
de 2021, confirmam o Município de Vila 
Franca de Xira como um importante agente 
económico a nível nacional na área econó-
mica.  
Os indicadores demonstram a existência de 
um tecido empresarial robusto e heterogé-
neo, onde a presença de estabelecimentos 
com dimensão considerável está acima da 
média nacional. É o caso dos que integram 
250 ou mais pessoas ao serviço, em que 

Vila Franca de Xira ocupa, também, o 13.º 
lugar no mesmo ranking.
Também em outros indicadores económi-
cos macro, o Concelho de Vila Franca de 
Xira encontra-se nos lugares cimeiros. São 
os casos das cerca de 48 000 pessoas ao 
serviço nos estabelecimentos aqui presen-
tes, ou mesmo dos mais de 1000 milhões de 
euros de valor acrescentado bruto gerado 
pelas empresas com sede neste território. 
Por setor de atividade económica, quanto 
ao indicador do volume de negócios, do 
número de pessoas ao serviço ou ainda do 
valor acrescentado bruto, e de acordo com 
as divisões do CAE-Ver.3, sobressaem as 
divisões (C) Indústrias transformadoras, (G) 
Comércio por grosso e a retalho; reparação 
de veículos automóveis e motociclos, (H) 

Transporte e armazenagem e (N) Ativida-
des administrativas e dos serviços de apoio. 
Em todos os indicadores, aqueles setores 
de atividade económica estão nos lugares 
cimeiros do referido ranking, comparando, 
favoravelmente, com os pares, sendo res-
ponsáveis pelo excelente desempenho da 
economia concelhia.
Destaca-se, no entanto, o setor (H) Trans-
porte e armazenagem, que coloca Vila 
Franca de Xira como o 2.º município nacio-
nal onde mais pessoas trabalham nos esta-
belecimentos daquela divisão, no 5.º lugar 
entre os municípios portugueses no que 
respeita ao volume de negócios gerado 
ou, ainda, como 3.º no que toca ao valor 
acrescentado bruto gerado pelas respetivas 
empresas com sede em Vila Franca de Xira.
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Numa parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, a 
“Fábrica do Empreendedor”, instalada na Casa de Juventude de 
Alverca do Ribatejo, desde 2020, tem por objetivo, de forma gratuita, 

apoiar as pessoas nas áreas do emprego, formação e qualificação. Opera no 
apoio à elaboração de estratégias facilitadoras da integração no mercado de 
trabalho, bem como na promoção de competências empreendedoras, com a 
elaboração de projetos de negócio que valorizem o empoderamento indivi-
dual, institucional e comunitário.
Funciona de 2.ª a 6.ª-feira, das 10h00 às 17h00, mediante marcação na Casa 
da Juventude de Alverca do Ribatejo (morada: Rua da Escola, Edifício Pano-
râmico - Bairro da Chasa | 2615-074 Alverca do Ribatejo; tel.: 219 575 908).
A Fábrica do Empreendedor de Vila Franca de Xira é um Projeto da SEA-
COOP - Social Entrepreneurs Agency, inserido na estratégia do Município 
para o desenvolvimento sustentável nas áreas da juventude, emprego e ação 
social.

O número de empresas com atividade no Município de 
Vila Franca de Xira que beneficiou, em 2021, da isen-
ção da Derrama ascendeu a 1377, o que correspondeu a 

56% de número total de empresas com lucro tributável apurado 
naquele exercício, num montante total de isenções concedido de 
364.000,00 euros.
O incentivo ao investimento e à criação de emprego por via da 
isenção do imposto da Derrama, que se mantém em vigor, é um, 
entre vários, dos instrumentos de política económica e de apoio à 
respetiva atividade criados pela Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira. Estão isentos da respetiva liquidação:
1) Todos os sujeitos passivos, em sede de IRC, com volume de 
negócios em n-1 igual ou inferior a 150.000,00 euros, sendo n o 
ano de apuramento da Derrama;
2) Todos os sujeitos passivos, em sede de IRC, com um volume 
de negócios em n-1 igual ou inferior a 300.000,00 euros, já instala-
dos ou que se tenham instalado no concelho, e criado ou mantido 
postos de trabalho em n-1 e n-2, nas seguintes condições:

a. Microempresas – um posto de trabalho;
b. Pequenas empresas – três postos de trabalho;
c. Médias empresas – seis postos de trabalho.
Numa perspetiva temporal mais abrangente, analisando a infor-
mação disponível respeitante ao imposto da Derrama no período 
2016 a 2021, conclui-se que as empresas com atividade no Muni-
cípio beneficiaram de isenções que ascenderam a um montante 
total de, aproximadamente,  1.650.000,00 euros.
De referir também que, naquele período, o crescimento do mon-
tante concedido ao nível de isenções de Derrama cresceu 64,5%, 
que em todos os anos existiram sempre mais empresas que bene-
ficiaram da sua isenção do que aquelas que a liquidaram, e que o 
peso das isenções na Derrama liquidada atingiu o seu valor mais 
elevado, precisamente em 2021, com 11,4%
Conclui-se assim que, enquanto instrumento de política econó-
mica e de apoio à respetiva atividade, a isenção da Derrama tem 
um significado expressivo na proteção dos pequenos negócios, 
bem como na manutenção e criação de postos de trabalho.

Incentivo ao investimento e à criação de emprego
56% das empresas do Concelho beneficiaram 
da isenção da Derrama

Instalada na Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo
Fábrica do Empreendedor apoia nas áreas do emprego, 
formação e criação de negócio

SAIBA MAIS
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O terminal fluvial da Castanheira do Ribatejo, comum-
mente conhecido como Porto da Castanheira (PdC), é 
uma infraestrutura importante, quer a nível nacional 

quer regional e que se encontra em desenvolvimento no Conce-
lho de Vila Franca de Xira.
Tendo como promotor a Companhia do Porto da Castanheira, 
C.P.C, Lda., o PdC tem como objetivo o transporte de carga entre 
a Castanheira do Ribatejo e o Porto de Lisboa, e vice-versa, por 
via fluvial, procurando-se assim otimizar aquele transporte e dar 
complementaridade ao que já existe por via ferroviária e, sobre-
tudo, rodoviária.
A entrada em operação do PdC vai permitir o transporte de con-
tentores numa configuração algo diferente da que existe atual-
mente, onde a preponderância do transporte rodoviário é muito 

grande, com os inerentes constrangimentos e problemas daí 
decorrentes, quer de índole operacional quer ambiental.
Quando estiver a operar em pleno e, considerando que cada 
barcaça ao serviço poderá transportar até 100 contentores em 
cada sentido e que está prevista uma viagem por dia útil, o PdC 
terá capacidade para, semanalmente, transportar cerca de 1000 
contentores, o que representa, grosso modo, a retirada de 1000 
camiões da rodovia. Se for considerado o período temporal de 
um ano, trata-se do transporte de cerca de 50 000 contentores, 
o que representa cerca de menos 50 000 camiões na rodovia, 
refletindo tal facto a importância do projeto.
A operação do PdC resulta de um contrato de concessão sob a 
tutela da Agência Portuguesa do Ambiente.

Logística de nova geração
Maior plataforma logística do País instala-se 
em Castanheira do Ribatejo

Em Castanheira do Ribatejo
Novo porto fluvial

Castanheira do Ribatejo recebe um investimento que deverá 
ficar acima dos 100 milhões de euros, pela união da espa-
nhola Montepino à francesa Leroy Merlin, para a constru-

ção do maior centro nacional de distribuição logística do País. Será 
instalado para a multinacional francesa especializada em brico-
lage, construção e jardinagem.
Naquela que é uma das maiores operações logísticas da década, o 
edifício terá uma superfície de 105.500 m2, num único armazém, 
e o objetivo é que sirva de lançamento para uma nova geração 
de plataformas logísticas em Portugal, construída segundo crité-
rios sustentáveis e eficientes, aspirando a alcançar a classificação 
máxima na certificação americana LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design). O principal foco nesta certificação de edifí-
cios é a melhoria da eficiência energética, a redução das emissões 
de carbono e criação de ambientes saudáveis para os utilizadores.
Também fazendo parte do projeto, existe ainda a preocupação, 
por parte dos promotores, na correta e eficaz integração local, 
sendo previsíveis a prestação de serviços de índole social que 
serão inovadores pela sua configuração e alcance.
Na fase de construção, estima-se que sejam gerados cerca de 250 
empregos com a participação de cerca de 40 empresas nacionais 
e locais.
Por outro lado, a multinacional francesa estima que, uma vez ope-
racional, o centro nacional de distribuição logística criará cerca de 
400 empregos, dinamizando a economia concelhia.
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Regeneração Urbana
Programa Municipal “Revitalizar Consigo!” 
também apoia tecido empresarial 

PROMOVER
a economia

ATRAIR 
investimento 
e empresas 
inovadoras

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem disponível 
o programa “Revitalizar Consigo!”, para apoio ao tecido 
empresarial do Concelho nos respetivos processos de revi-

talização e regeneração urbanas.
Criado no âmbito da Estratégia para a Regeneração Urbana do 
Concelho, o programa consiste num Sistema de Incentivos à Revi-
talização Empresarial e Regeneração Urbana (SIRERU), com vista a 
atrair investimento e a promover o desenvolvimento de parcerias 
estratégicas. Visa, igualmente, incrementar condições para a cria-
ção de emprego em empresas locais e promover a dinamização 
do tecido empresarial, com respeito pelas vertentes da eficiência 
energética, da qualidade ambiental e da construção sustentável.
Nas operações feitas através do “Revitalizar Consigo!”, são redu-
zidas as taxas relativas a urbanização e edificação, constantes do 
Regulamento Municipal de Urbanização, Edificação e Taxas por 
Operações Urbanísticas, fomentando-se, assim, a implementação 
de novas atividades económicas e a reabilitação de instalações 
industriais no Concelho.
Adicionalmente, nos processos de reabilitação dos estabeleci-
mentos empresariais ou de criação de novos, os mesmos poderão 
beneficiar de apoio e acompanhamento nos respetivos projetos 
de investimento, nomeadamente no estudo de viabilidade econó-
mica, no apoio no contacto com entidades externas e na articula-
ção com os serviços do urbanismo, tendo em vista a agilização dos 
processos de licenciamento dos projetos e de outros processos 
administrativos associados ao sistema de incentivos.
O “Revitalizar Consigo!” aplica-se às intervenções que sejam 
efetuadas nos espaços classificados no Plano Diretor Munici-
pal (PDM) como “Espaços de Indústria”, “Espaços de Multiusos” 
e “Espaços para Multiusos”, podendo, no entanto, ser aplicado a 
outros espaços que, pela compatibilidade de usos e opções estra-
tégicas, se venham a revelar interessantes no desenvolvimento da 
atividade industrial, tecnológica, comercial e de serviços.
O Gabinete para o Investimento e Economia (GIE) da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira é o serviço municipal que apoia 
na concretização destes processos. 

SAIBA MAIS
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Programa Reabilitar Consigo – Mais habitação, apoios e incentivos 
Câmara Municipal aumenta incentivos à revitalização 
dos centros urbanos

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira reforça a estraté-
gia de reabilitação urbana, nomeadamente através da dina-
mização de incentivos à revitalização dos centros urbanos 

do Concelho. Para além da imediata valorização urbanística, as 
intervenções realizadas nas frações devolutas ou degradadas, per-
mitem a disponibilização de novas habitações, num mercado que 
se apresenta deficitário à lógica da procura. No seguimento deste 
compromisso, a Divisão de Reabilitação Urbana está dedicada em 
exclusivo a esta matéria, numa resposta que se pretende especia-
lizada e mais célere.
O Município decidiu criar um serviço que concentra todo o pro-
cesso de gestão e decisão seja ao nível da legislação ou dos bene-
fícios aos proponentes. Está assim facilitado o acesso dos proprie-
tários de edifícios ou frações, localizadas nas definidas Áreas de 
Reabilitação Urbana (ARU), delimitadas em várias freguesias do 
Concelho (Alhandra - Vila Franca de Xira - Povos; Alverca do Riba-
tejo; Cachoeiras; Calhandriz; Castanheira do Ribatejo; Póvoa de 
Sta. Iria e Vialonga).
O programa “Reabilitar Consigo” mantém os atrativos incentivos 
financeiros a quem se propuser realizar as obras de revitalização 
do seu imóvel.
Como forma de dinamizar a adesão, o Município incrementou os 
apoios e incentivos previstos no Regulamento Municipal de Urbani-
zação, Edificação e Taxas por Operações Urbanísticas (RMUETOU), 
nomeadamente isentando totalmente do pagamento as vistorias 

inerentes, assim como aumentou, de 50 para 75 por cento,  a redu-
ção de várias taxas referentes a outros processos (taxas urbanísti-
cas, no caso de pedidos de licenciamento ou comunicação prévia; 
no pagamento de compensações por deficit de lugares de estacio-
namento e na emissão de certidão no caso de pedidos de certidão 
- redução do IVA ou Inexistência de Direito de Preferência).
As obras de reabilitação urbana podem ainda usufruir de benefícios 
fiscais, nomeadamente ao nível da isenção do Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) e do Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas (IMT). Encontra-se ainda previsto, segundo o código do 
IVA, que as empreitadas de reabilitação urbana são tributadas à 
taxa reduzida de seis por cento.
Implementado desde 2014, o projeto “Reabilitar Consigo” possibi-
litou a reabilitação de mais de duas centenas de edifícios por todo 
o Concelho nas áreas que integram as ARU. Através dos benefícios 
fiscais e incentivos financeiros, estimula-se a recuperação do edifi-
cado, constituindo-se também como fortes indutores de conserva-
ção, renovação e melhoria geral das construções e das condições 
de habitabilidade. Esta dinâmica é um vetor fundamental no estí-
mulo e continuidade das operações de reabilitação urbana, permi-
tindo a existência de novas casas dotadas de condições modernas 
de habitabilidade, um atrativo fundamental para a fixação das famí-
lias no Concelho. A interação de todos estes fatores gera competi-
tividade, com créditos para a economia e para a vida social dos que 
usufruem do território concelhio.
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Com o objetivo de valorizar as for-
mações intermédias dos cursos 
profissionais, qualificando estas 

ofertas e respondendo às necessidades de 
técnicos especializados das empresas da 
região foi criado o projeto “Profissional +”.
Numa iniciativa da Câmara Municipal e 
para cumprimento daquele objetivo, foi 
assinada uma Carta de Compromisso 
entre o Município, escolas e empresas do 
Concelho.
Acompanhando a estratégia nacional do 
Ministério da Educação para a valorização 
deste tipo de cursos, o Projeto “Profissio-
nal +” pretende assim aprofundar a ligação 
entre as escolas e o tecido empresarial.

As escolas secundárias do Concelho têm 
respondido largamente a este desafio. No 
ano letivo de 2022/2023 são 23 os cursos 
profissionais das mais diversas áreas (mais 
cinco cursos que os existentes à data de 
assinatura da Carta de Compromisso).
Trata-se de uma oferta educativa direcio-
nada para uma aprendizagem mais prá-
tica, com uma forte ligação com o mundo 
profissional – a componente de formação 
técnica inclui obrigatoriamente a Forma-
ção em Contexto de Trabalho.
No fim do Curso os alunos podem optar 
por entrar diretamente no mundo do tra-
balho, encontrando-se preparados para 
uma mais fácil e qualificada integração, 

ou fazer o prosseguimento de estudos de 
nível superior através de três vias:
- Acesso ao ensino superior através do 
contingente geral;
- Acesso ao ensino superior através dos 
concursos especiais de ingresso no ensino 
superior para os estudantes que tenham 
concluído o nível secundário de educação 
através das vias profissionalizantes;
- Prosseguimento de estudos e formação 
num Curso Técnico Superior Profissional 
(CTeSP).
O custo dos transporte escolares para os 
alunos que frequentem a oferta pública 
destes cursos é comparticipado a 100% 
pela Autarquia. 

Formação profissional
Projeto “Profissional +” 
valoriza e aprofunda 
ligação entre o Município, 
escolas e empresas 

16
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Cursos Técnicos Superiores Profissionais
Concelho com formação superior em Alverca do Ribatejo, 
Forte da Casa e Vila Franca de Xira

O Concelho de Vila Franca de Xira 
disponibiliza, desde o ano letivo 
passado, formação de nível supe-

rior, através dos Cursos Técnicos Superio-
res Profissionais (CTeSP), que conferem o 
diploma de técnico superior profissional. 
A oferta resulta da adesão da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira à Pla-
taforma de Ensino Superior Politécnico 
na Zona Norte de Lisboa, que permitiu a 
aprovação dos seguintes cursos em Esco-
las Secundárias do Concelho, em regime 
pós-laboral:
- Curso de Tecnologias de Laboratório 
Químico e Biológico, na Escola Secundá-
ria do Forte da Casa, lecionado pelo Insti-
tuto Politécnico de Setúbal; 
 - Curso de Tecnologias e Programação de 
Sistemas de Informação, na Escola Secun-
dária Alves Redol (Vila Franca de Xira), 
lecionado pelo Instituto Politécnico de 
Santarém;

- Curso de Manutenção de Sistemas 
Mecatrónicos, na Escola Secundária Gago 
Coutinho, em Alverca, lecionado pelo Ins-
tituto Politécnico de Tomar.
Os cursos são ministrados através de Ins-
titutos Politécnicos, tem 120 créditos e a 
sua duração é de quatro semestres cur-
riculares, constituídos por um conjunto 
de unidades curriculares organizadas em 
componentes de formação geral e cien-
tífica, formação técnica e formação em 
contexto de trabalho, que se concretiza 
através de um estágio.
Os titulares de diploma de técnico supe-
rior profissional podem aceder e ingres-
sar nos ciclos de estudos de licenciatura 
e integrados de mestrado através de um 
concurso especial próprio a si destinado, 
adquirindo o respetivo grau académico.
Podem candidatar-se ao acesso a estes 
cursos os seguintes alunos:
- Titulares de um curso de ensino secun-

dário ou de habilitação legalmente equiva-
lente;
- Titulares das provas especialmente ade-
quadas destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino superior dos 
maiores de 23 anos, realizadas, para o 
curso em causa, nos termos do Decreto-Lei 
n.º 64/2006, de 21 de março;
- Titulares de um diploma de especializa-
ção tecnológica, de um diploma de téc-
nico superior profissional ou de um grau 
de ensino superior, que pretendam a sua 
requalificação profissional.
Os estudantes que concluam os cursos de 
formação profissional de nível secundário 
ou equivalente nas escolas e noutras enti-
dades em rede com uma instituição que 
ministre ensino politécnico têm prioridade 
na ocupação de até 50 % das vagas que 
sejam fixadas nos cursos técnicos superio-
res profissionais por esta ministrados e para 
os quais reúnam as condições de ingresso.



Investimento Municipal
Obras e requalificação urbana

18 INFORMAÇÃO MUNICIPAL   MAR  | ABR  |   2023

O Município de Vila Franca de Xira assinou, no dia 23 de 
fevereiro, o Auto de Consignação da empreitada para 
a execução da 1.ª fase do Parque Linear Ribeirinho do 

Estuário do Tejo, Alverca do Ribatejo/Sobralinho, num valor supe-
rior a 6,5 milhões de euros. A cerimónia decorreu nas instalações 
do Depósito Geral de Material da Força Aérea, em Alverca do 
Ribatejo.
Através desta assinatura, a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira dá início à requalificação e conservação ambiental e paisa-
gística de mais um troço da frente ribeirinha do Concelho de Vila 
Franca de Xira, entre Alverca e o Sobralinho, numa extensão de 
cerca de 4,9 Km e numa área aproximada de 14,1 hectares.
“O nosso Concelho e em particular a União de Freguesia de Alverca 
do Ribatejo e Sobralinho, fica assim cada vez mais Tejo e cada vez 
mais Lisboa. Fica cada vez mais Tejo pela aproximação drástica que 
se vai fazer da cidade ao nosso rio, com espaços de visitação e de 
fruição de altíssima qualidade e que vão permitir uma nova rela-
ção com o nosso Tejo. Mas fica também neste ano de 2023 mais 
Lisboa, porque Loures finalmente está a fazer o troço do caminho 
ribeirinho que lhe faltava, para interligar o nosso caminho, que 
já chega ao limite sul do nosso Concelho na Póvoa de Santa Iria, 
ao Parque das Nações. Conseguir-se-á em breve ir de bicicleta, a 
correr ou a andar, junto ao rio, da cidade de Alverca do Ribatejo 
à cidade de Lisboa. Portanto, hoje é um dia importante, porque 
se abrem novas oportunidades de relacionamento, de desenvol-
vimento e de cooperação entre as comunidades” afirmou o Presi-

dente da Câmara Municipal, Fernando Paulo Ferreira.
“Este troço vai chegar até à zona do ADARSE, a norte de Alverca 
do Ribatejo, estando já previsto a sua continuação até Alhandra, 
com a execução de uma praia fluvial, num projeto que apostamos 
ser verdadeiramente moderno. Hoje estamos a dar o primeiro 
passo desta fase, que pretendemos juntar aos 12 quilómetros já 
construídos, naquela ambição que é juntar a nossa margem direita 
do Tejo, ao longo de 22 quilómetros. Agora é ir ao trabalho” referiu 
ainda o autarca.

Arrancam as obras para o novo parque ribeirinho
Alverca do Ribatejo cada vez mais perto do Tejo



Investimento Municipal
Obras e requalificação urbana

19MAR  | ABR  |   2023   INFORMAÇÃO MUNICIPAL  

•  Valorizar o património natural e paisagístico das áreas de 
elevado valor natural;

•  Implementar e valorizar a Estrutura Ecológica Municipal;

•  Promover o Turismo da Natureza, através da dinamização 
da oferta de atividades no Estuário do Tejo; 

•  Construir infraestruturas de acesso e dinamização das 
atividades no rio através de uma oferta diversificada de 
espaços; 

•  Criar zonas de estadia e contemplação da avifauna e da 
paisagem; 

•  Garantir a continuidade do sistema de mobilidade suave 
ao longo da frente ribeirinha do Concelho;

•  Implementar medidas de minimização do impacto da 
subida do nível das águas do mar em consequência das 
alterações climáticas.

A empreitada prevê ainda a aplicação de equipamentos de 
iluminação LED com capacidade de produção de energia 
própria do tipo fotovoltaico/eólica, que servirão para ali-
mentar as luminárias integradas nestas colunas, bem como 
o sistema de videovigilância.

O NOVO PARQUE PROPORCIONA:
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Alverca do Ribatejo e Sobralinho

Vila Franca de Xira

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz

OBRA EM CURSO
Implementação de Medidas Mitigadoras 
na Estrada do Mato da Cruz em Calhandriz
Investimento: 10 070,00€ 
Data de início: março’23
Previsão de conclusão: abril’23

OBRA CONCLUÍDA
Remodelação do Parque Infantil da Praceta Florbela Espanca 
Investimento: 22 442,00€

OBRA CONCLUÍDA
Novo Parque Workout na Malvarosa  
Investimento: 66 641,26€

Nota: Valores de investimento com IVA incluído

OB
RA

 C
ON

CL
UÍ

DA
OB

RA
 E

M
 C

UR
SO

OB
RA

 C
ON

CL
UÍ

DA



Investimento Municipal
Obras e requalificação urbana

21MAR  | ABR  |   2023   INFORMAÇÃO MUNICIPAL  

União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 
(Vala em Trancoso, traseiras Rua Sto. António; Ribeira da Silveira na 
zona de Trancoso e zona das moradias; Afluente da Ribeira da Silveira 
na Calhandriz, zona estrada a montante das Piscinas; Ribeira da 
Silveira zona da ponte na Calhandriz limite com Alverca do Ribatejo 
- Troço da Ribeira da Aboia); União de Freguesias de Castanheira do 
Ribatejo e Cachoeiras (Vala paralela à Estrada do Apeadeiro - desde a 
Metal até à Manitu; Vala em gabiões frente à EPAL entre a CP e a A1
Ribeira Castanheira a montante zona coberta (EB1); União de 
Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho (Vala desde a Qta. da 
Graciosa até à A1 - Ribeira da Silveira); União de Freguesias da Póvoa 
de Santa Iria e Forte da Casa (Vala no limite do Concelho - Póvoa de 
Sta. Iria até à Rua Amália Rodrigues); Freguesia de Vialonga (Ribeira 
Carvalha - zona Industrial; Vala perto da Rotunda do Pingo doce 
da zona industrial final rua conchas; Troço Ribeira Caniços, na Qta 
Limarejo e Troço da Ribeira de Alpriate na Granja) e Freguesia de Vila 
Franca de Xira (Ribeira de Povos, zona da Cova da Camela; Ribeira 
das águas férreas, zona do Hospital; Bacias de retenção da zona do 
Hospital; Ribeira de Sta. Sofia e afluente Bom retiro zona de degraus).

OBRA EM CURSO
Execução de lombas redutoras de velocidade e conservação de 
vias no Concelho de Vila Franca de Xira 2022 - 2023
Investimento: 111 049,43€
Data de início: novembro’22
Previsão de conclusão: novembro’23

OBRA EM CURSO

Limpeza de Linhas de Água 2023 - Fase 1
Investimento: 84 800,46€
Data de início: fevereiro’23
Previsão de conclusão: junho’23

Concelho

Nota: Valores de investimento com IVA incluído
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Museu do Neo-Realismo

Exposição dedicada a Sidónio Muralha 
inaugura a 15 de abril

O Museu do Neo-Realismo abre ao público uma nova expo-
sição no dia 15 de abril. A mostra, intitulada Sidónio Mura-
lha: Caminhada Insubmissa, é integralmente dedicada à 

vida e obra deste autor neorrealista, com a curadoria de Violante 
Magalhães e José Noras. Sidónio Muralha deixou um importante e 
profícuo legado, tanto como escritor, de prosa e poesia, bem como 
letrista e dramaturgo. Uma das suas mais importantes obras infan-
tis, o livro de poesia Bichos, Bichinhos e Bicharocos (1949), con-
tinua a ser regularmente recomendado nas escolas portuguesas.
A exposição visa assinalar o centenário do nascimento do autor, 
adiado por causa da pandemia. Tendo iniciado o seu exílio em 
1943, Sidónio Muralha passa por África e pela Europa, acabando 
por se fixar no Brasil até ao final da sua vida, em 1982.
A caminhada de vida de Sidónio Muralha será documentada com 
recurso a fotografias, objetos do quotidiano, obras de arte, dis-
cos, vasta correspondência e livros representativos de um per-
curso traçado em três continentes e dezenas de países, onde 
afirmou e divulgou o Neo-Realismo.
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Pelo Concelho

Comemorações de Abril em 2023 lançam a celebração 
dos 50 anos da Revolução dos Cravos

Em 2023, as Comemorações do 25 de Abril de 1974 no Con-
celho de Vila Franca de Xira marcam o início de uma progra-
mação mais alargada, que irá decorrer ao longo do próximo 

ano e que culminará com a celebração dos 50 anos da Revolução 
dos Cravos.

O mote para este ano completo de comemorações será dado no 
próximo dia 24 de abril, pelas 22h00, com o Concerto “Rumo ao 
Meio Século de Abril”, a realizar no Auditório do Ateneu Artístico 
Vilafranquense. Com a direção artística a cargo de Telmo Lopes, 
este espetáculo apresenta uma seleção de algumas músicas de 
abril, recordando canções da revolução que marcaram a época.
Das atividades programadas para este ano, merece também des-
taque a exibição do filme inédito “25 de Abril – Dia da Liberdade”, 
seguido de atividade lúdica sobre o tema, que acontece na Biblio-
teca Municipal de Alverca do Ribatejo, numa iniciativa dirigida aos 
alunos do 1.º Ciclo. E na Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira, 
a apresentação do Livro “São Flores de Amor, Os Cravos de Abril”, 
de Lídia Praça, acontece no dia 22 de abril, pelas 18h00 (ver caixa).
A Sessão Solene da Assembleia Municipal realiza-se na manhã do 
dia 25 de abril, com as intervenções de todas as forças políticas 
eleitas neste órgão autárquico.
De maio de 2023 a abril de 2024, os 50 anos do 25 de Abril de 
1974 serão evocados com dois grandes programas culturais: 
- “Diálogos de Abril – 25 de Abril em 10 diálogos de reflexão”, terão 
lugar no Museu do Neo-Realismo em Vila Franca de Xira, reunindo 
grandes nomes do panorama artístico e da sociedade civil em torno 
de temas muito diversos, tais como a Política, a Literatura, a Foto-
grafia e a História; 
- “Memórias de Abril – 25 de Abril em 10 Exposições”, será um ciclo 
de exposições patentes em vários equipamentos culturais de Vila 
Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, onde 
através dos livros, da fotografia, das artes plásticas e do património 
histórico, se fará uma evocação do que foram estes 50 anos vividos 
em Democracia no nosso Município e no País.

Apresentação de livro
Romance entre Capitão de Abril 
e psicóloga são o mote da história

No dia 22 de abril, pelas 18h00, terá lugar na Fábrica das 
Palavras, em Vila Franca de Xira, a sessão de apresentação 
do livro “São Flores de Amor, os Cravos de Abril”, com a pre-
sença da autora, Lídia Praça, e apresentação de Rui Horta 
Carneiro.
Lídia Praça é natural de Bragança, Presidente, fundadora 
da MEL-Mulheres Empreendedoras da Lusofonia e escreve 
contos, romance e poesia. A obra de ficção São Flores de 
Amor, os Cravos de Abril conta a conturbada e inquietante 
história de amor de Paulo, um capitão de abril, e de Clara, 
uma psicóloga, entre os anos de 1972 e 2017.
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Um conjunto de jovens da Póvoa de Santa Iria, participaram 
no programa comemorativo do Dia Mundial dos Afetos (11 
de fevereiro) que incluiu uma sessão de transformação de 

embalagens plásticas em skates.
A iniciativa esteve integrada no projeto Municipal “Art For All 
– Inclusão pela Arte”, decorreu no Skate Park da Torre (Cascais), 
tendo a dinamização do workshop estado a cargo da Associação 
Movimento Claro através do seu projeto “Torre Plstik”. Esta orga-
nização recolhe e reutiliza embalagens plásticas para produzir 
“tábuas” recicladas, que devolve à comunidade para promover a 
atividade física e sensibilizar para o problema do descarte incor-
reto do material plástico. O grupo teve ainda a oportunidade de 
dar os primeiros passos da modalidade, numa aula de skate.
Houve ainda tempo para formar um “coração humano” e para a 
“hora do abraço”, no seguimento do trabalho que o Município tem 
vindo a desenvolver com esta comunidade, no âmbito do com-
promisso da adesão ao movimento Cidade/Município dos Afetos 
(2019), 
As atividades propostas pela iniciativa municipal, para além de 
terem proporcionado uma experiência de lazer feliz aos partici-
pantes, com reforço para o espírito de equipa e entreajuda, permi-
tiram ainda um saudável momento de atividade física. A promoção 
de alternativas circulares e amigas do ambiente, também se tra-
duziu numa expressão afetiva para com o meio ambiente. Toda a 
dinâmica alcançada para além dos contributos pedagógicos, con-
tribuiu para o bem-estar e felicidade dos participantes, com refle-
xos positivos para si próprios e também para a comunidade que 
integram no dia a dia.

Dia Mundial dos Afetos 
Crianças e jovens 
constroem skates 
com plástico reciclado 
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A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promove, no 
decurso das Férias da Páscoa, a iniciativa “Laboratório de 
Artistas”, para jovens alunos das escolas secundárias do 

Concelho.
De 10 a 12 de abril o Laboratório é destinado a alunos das tur-
mas dos cursos de artes visuais, com o tema “ME(E)TAMORFOSE 
| MEETÁRTE”. Os jovens têm, neste Laboratório que decorre na 
Quinta Municipal de Subserra, em São João dos Montes, oportu-
nidade de promover o desenvolvimento do potencial artístico e o 
aperfeiçoamento de conhecimentos técnicos.
Com o mesmo objetivo, nos dias 13 e 14 de abril é a vez da temá-
tica “ME(E)TAMORFOSE | MEET’ FOTO” para os alunos dos Cur-
sos Profissionais de Fotografia, na Fábrica das Palavras, em Vila 
Franca de Xira. 

“Laboratório de Artistas” 
Alunos do Concelho aperfeiçoam conhecimentos 
e competências em Artes Visuais e Fotografia

O Município de Vila Franca de Xira proporciona diversas ati-
vidades para as férias escolares da Páscoa, entre 4 e 14 
de abril nas Bibliotecas Municipais de Alverca do Ribatejo, 

Póvoa de Santa Iria e Vila Franca de Xira.

A programação é dirigida aos jovens do Concelho com idades com-
preendidas entre os 5 e os 10 anos, que terão oportunidade de 
contactar com as mais diversas atividades culturais e lúdicas. A par-
ticipação nalgumas destas atividades requer uma inscrição prévia.

Férias escolares da Páscoa

Atividades variadas 
nas Bibliotecas Municipais

Biblioteca Municipal de Alverca do Ribatejo
“Oficina de artistas: À descoberta 
da Páscoa”, pelo SPALL
12 de abril, quarta-feira, e 14 de abril, 
sexta-feira, às 11h00
Dirigido à infância dos 5 aos 10 anos
Participação mediante inscrição prévia.
Tel.: 219 573 344 ou bmalv@cm-vfxira.pt

Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria 
Ateliers de Páscoa
04 e 05 de abril, das 14h30 às 17h00
Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos. 
Participação mediante inscrição prévia 
(limite 15 famílias). 
Tel.: 219 533 051 ou bmpsi@cm-vfxira.pt

Fábrica da Palavras, Piso 0, 
Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira 
Ateliers de Férias da Páscoa, pelo SPALL
05 e 12 de abril, às 14h30 
Dirigido a crianças dos 6 aos 10 anos.
Participação mediante reserva de bilhete.
Tel.: 263 271 200 ou bmspal@cm-vfxira.pt
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Tem lugar até abril, no Núcleo de Alverca do Museu Munici-
pal, um Ciclo de Conferências temáticas. Intitulado “Conver-
sas sobre Património e História”, o programa, que decorre 

sempre aos sábados, pelas 16h00, reúne um diversificado leque 
de convidados, entre investigadores, professores e historiadores.
Durante o mês de março, dias 11, 18 e 25, as conferências subor-
dinam-se ao tema “Alimentação Tradicional: um património cul-
tural imaterial”. Já em abril, dias 15, 22 e 29, o tema principal a 
abordar será o do “Património Cemiterial”.
A entrada nas conferências é livre!

Museu Municipal - Núcleo de Alverca

Património e História 
são tema de conferências

Manhãs e tardes mágicas

Filmes de animação 
para crianças e jovens com vasta oferta

A Rede de Bibliotecas Municipal apresenta uma vasta oferta de filmes de animação para crianças e jovens, com sessões regulares 
e gratuitas, dirigidas a diversas idades, no âmbito do programa “Manhãs e Tardes Mágicas”. De 1 de março a 26 de abril, a pro-
gramação é a seguinte: 

Biblioteca Municipal
de Alverca do Ribatejo
O Fantástico Sr. Raposo, de Wes Anderson 
03 e 04 de março, 
às 15h00                                                    
Para maiores de 6 anos | 87 min 
Falado em Português

Fuga do planeta terra, de Cal Brunker
31 de março e 01 de abril, 
às 15h00
Para maiores de 6 anos | 86 min
Falado em Português

Fábrica da Palavras, Piso 0, 
Biblioteca Municipal 
de Vila Franca de Xira
Peter Rabbit 2 - em fuga, 
de Will Gluck 
05 e 19 de março, domingo,
às 11h00 
Para maiores de 8 anos| 90 min
Falado em português

Minúsculos: O Vale das Formigas, 
de Thomas Szabo e Hélène Giraud 
16 e 30 de abril, às 11h00
Para maiores de 6 anos |85 min 
Falado em Português

Biblioteca Municipal 
de Forte da Casa 
O Principezinho, de Mark Osborne 
1 de março, às 15h00 
Para maiores de 6 anos| 102 min 
Falado em Português 

Assombrados: uma história americana, 
de Courtney Solomon 
15 de março, às 15h00
Para maiores de 16 anos| 86 min 
Legendado em Português

Ella encantada, de Tommy O’ Haver 
29 de março, às 15h00
Para maiores de 6 anos| 92 min 
Legendado em Português

Ferdinando, de Carlos Saldanha 
12 de abril, às 15h00
Para maiores de 6 anos| 107 min
Falado em Português

Julgamento, de Leonel Vieira 
26 de abril, às 15h00
Para maiores de 12 anos| 102 min 
Falado em Português

Biblioteca Municipal 
da Póvoa de Santa Iria  
Por água abaixo, 
de David Bowers e Sam Fell 
4 de março, às 10h30  
Para maiores de 6 anos| 82 min
Falado em Português 

A abelha Maia, de Alexs Stadermann
1 de abril, às 10h30 
Para maiores de 4 anos| 89 min
Falado em Português

PROGRAMAÇÃO:

SAIBA MAIS



27

O Coro Sinfónico Inês de Castro e 
o Orfeon Académico de Coim-
bra atuam em Vila Franca de 

Xira, no Ateneu Artístico Vilafranquense, 
para um concerto de música sacra no 
dia 15 de abril, pelas 21h30. O espetá-
culo, promovido pela Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, baseia-se na obra 
“Requiem, Gabriel Fauré”, integrado no 
XII Ciclo de Requiem – 2023. A peça foi 
escrita entre 1887 e 1890, baseada na 
Missa dos Mortos da Igreja Católica. É a 
obra mais conhecida de Fauré, mas não se 
sabe o que teria motivado a composição. 
Ele afirmou que “escreveu para nada…”, 
mas especula-se que tenha relação com 
a morte de seus pais em um período de 
apenas dois anos.
Sobre a sua obra o compositor afirmou: 
“Dizem que meu Requiem não expressa o 

medo da morte e alguns o chamaram can-
ção de ninar da morte. Mas é assim que eu 
vejo a morte: uma alegre libertação, mais 
uma aspiração em direção à felicidade do 

que uma experiência dolorosa.”
Neste concerto o Maestro será Artur 
Pinho Maria com a Solista Leonor Barbosa 
de Melo.

Vila Franca de Xira, 15 de abril

Coro Sinfónico Inês de Castro e Orfeon Académico 
de Coimbra em concerto de música sacra
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Com vista a promover o encontro de gestantes e famílias 
em pós-parto, para partilha de experiências e interajuda, 
terá lugar a iniciativa “Maternidade em roda”, com duas 

sessões nos dias 14 de março e 11 de abril, pelas 10h30, no 
Palácio Municipal da Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. 
Pretende-se criar momentos de conversa franca, real e muito 
animada sobre as peripécias e os receios do mundo da gravidez, 
com as famílias e os progenitores. Os encontros “Maternidade 
em roda” têm a participação de Sofia de Carvalho, doula de 
profissão, que refere que “o caminho da maternidade pode não 
ser tão fácil quanto esperado, e por vezes uma palavra amiga é 
quanto basta para nos melhorar o dia”. 

A participação é feita mediante inscrição prévia para os  
seguintes contactos: 
Tel: (+351) 919218933
E-mail: a.doula.sophia@gmail.com
Prepare as suas dúvidas, contamos contigo!

Maternidade em roda

Encontros sobre os desafios da maternidade 
e do pós-parto 

Programa “EUSOUDIGITAL”

Município incrementa 
literacia digital para adultos

Com o objetivo de continuar a promover iniciativas que con-
tribuam para a inclusão digital de toda a população, nomea-
damente nas matérias relacionadas com a confiança e a 

segurança na utilização de internet, a Câmara Municipal aderiu ao 
programa “EUSOUDIGITAL” (promovido pelo governo português 
com empresas, universidades e associações da sociedade civil).
A adesão a este Programa permitirá ao Município de Vila Franca 
de Xira a integração numa rede nacional de Centros EUSOUDIGI-
TAL, sendo mais um passo para a inclusão digital de adultos infoe-
xcluídos, numa ação complementar e coerente com o trabalho 
que já vem sendo realizado há vários anos pela Autarquia. Serão 
assim criados três centros “EUSOUDIGITAL”: um na Fábrica das 
Palavras, em Vila Franca de Xira; outro na Quinta Municipal da 
Piedade, Póvoa de Santa Iria e um terceiro no Centro Comunitário 
de Arcena, em Alverca do Ribatejo. Estes centros irão promover 
diversas ações de capacitação, por mês, com vista a uma cidadania 
ativa, inclusiva e participativa no uso da internet. 
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O Festival da Juventude dará lugar 
ao Xira Sound Fest, com a música 
a regressar em força ao concelho 

de Vila Franca de Xira já no próximo mês 
de maio.
As grandes novidades não ficam por aqui: 
este ano o Parque Urbano de Vila Franca 
de Xira irá ter uma zona de Street Food, 

com abertura do recinto às 19h00, quatro 
dias de concertos e dance music, a fechar, 
num cartaz que congrega o melhor do 
panorama musical nacional e num horário 
mais alargado que o habitual.
O programa estende-se ainda aos dias 27 
e 28 de maio, com atividades nas diferen-
tes áreas artísticas e de forma descentra-

lizada, com programação a abranger tam-
bém as cidades de Alverca do Ribatejo e 
Póvoa de Santa Iria.
Todos os concertos e atividades são de 
acesso livre, devendo o Xira Sound Fest 
afirmar-se como referência no calendário 
de eventos promovidos no Concelho de 
Vila Franca de Xira.

Em maio

A música regressa em força 
a Vila Franca de Xira!

SAIBA MAIS
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O Dia Internacional das Florestas celebra-se a 21 de março, 
efeméride à qual o Município se associa através da pro-
moção de um conjunto de ações de educação ambiental 

dirigidas a alunos de escolas do nosso Concelho.
As ações consistirão na plantação de árvores em espaço urbano, 
em vários pontos do Concelho. Pretende-se assim sensibilizar 
para as alterações climáticas, incentivando a utilização de árvo-
res em contexto urbano como sumidouro de carbono, e, de uma 
forma geral, promover uma maior consciência ambiental. 
Numa altura em que mundo enfrenta desafios sem precedentes 
no que às alterações climáticas diz respeito, a iniciativa global do 
Dia Internacional das Florestas assinala a importância desses ecos-
sistemas na luta contra estas alterações, alertando ainda sobre os 
perigos decorrentes da sua degradação. 

Dia Internacional da Floresta

Plantação de árvores 
com crianças e jovens 
assinalam a data

No âmbito do projeto de recolha sele-
tiva de resíduos urbanos biodegradá-
veis (RUBs), em implementação pela 

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, 
encontram-se em distribuição em Alverca do 
Ribatejo, baldes de 7 litros a título gratuito. 
Estes equipamentos são destinados à separa-
ção de resíduos em contexto doméstico, tais 
como restos de comida ou desperdícios de 
fruta e legumes sem condições de serem con-
sumidos. A deposição destes resíduos  é para 
fazer em contentores próprios, de cor casta-
nha, em distribuição na cidade. Esta medida 
tem por objetivo contribuir ativamente para a 
proteção do Ambiente, promovendo uma cada 
vez maior eficiência no uso de recursos.
O projeto decorre da aprovação da candidatura 
apresentada pela Autarquia ao Portugal 2020 
– Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR). 

Em Alverca do Ribatejo

Distribuição de baldes 
para recolha de biodegradáveis

DATAS E LOCAIS 
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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,

O País, a Área Metropolitana de 
Lisboa e o Concelho atravessam um 
enorme problema de falta de médicos 
de família. Desde a primeira hora 
que vimos a alertar para a situação 
que se tem agravado, e lançámos 
mão de formas de auxiliar o Serviço 
Nacional de Saúde na resposta aos 
Cidadãos, nomeadamente criando 
balcões de atendimento SNS24 no 
Município e nas Freguesias. A Câmara 
Municipal está ainda a estudar formas 
de acrescentar soluções temporárias 
municipais - como a contratação 
direta de serviços médicos - apesar 
de sabermos que os Municípios não 
conseguem nem podem substituir-se 
às responsabilidades das autoridades 
de saúde. 

Já reunimos com Comissões de 
Utentes da Saúde, com a Direção 
do ACES Estuário do Tejo, com o 
Presidente do Conselho Diretivo 
da ARS-LVT e com os Ministros 
Marta Temido e Manuel Pizarro, e 
continuaremos a fazê-lo enquanto 
intérpretes das necessidades 
concretas dos residentes no nosso 
Concelho. Não aliviaremos em 
nenhum momento a pressão sobre 
os responsáveis da administração 
central até que sejam resolvidos os 
problemas nos nossos Centros de 
Saúde e Hospital.

E é preciso que os Centros de 
Saúde monitorizem a forma como 
prestam informações aos utentes 
e os coloquem no centro das suas 
preocupações quando tomam 
decisões de gestão, articulando-se 
melhor para dar resposta a quem não 
tem médico de família.

Defender e salvar o SNS é uma 
necessidade para os Cidadãos.

E como ao longo dos anos a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira tem 
vindo a ceder terrenos e a construir 
novas Unidades de Saúde por todo 
o Concelho; porque nos envolvemos 
diretamente na criação de Centros 
de Vacinação; e estamos a preparar 
o projeto para um novo Centro de 
Saúde na Póvoa de Santa Iria, temos a 
certeza de ter razão quando exigimos 
melhores condições de saúde no 
nosso território.

Continuamos focados em trabalhar, 
juntos, pelas Pessoas.

Os Vereadores do Partido Socialista

(contacte-nos através do e-mail 
vereadores.ps@cm-vfxira.pt)

Caro(a) Munícipe,

Vila Franca de Xira é um de muitos 
concelhos que enfrenta um grave 
problema no sector da saúde. Há, 
hoje, 60 mil utentes sem médico de 
família no concelho de Vila Franca de 
Xira. Os centros de saúde do Forte 
da Casa e de Alhandra estão sem 
qualquer médico de família.

Para todos os utentes que não 
têm médico de família, a única 
alternativa para receberem cuidados 
primários de saúde é deslocarem-se 
aos atendimentos permanentes na 
Póvoa de Santa Iria e Benavente, 
cujas insuficiências são cada vez mais 
preocupantes.

A CDU acompanha a preocupação 
da população e insiste que é urgente 
instar o Governo a garantir as 
medidas que esta tem exigido nas 
ruas:
• Contratação de mais 28 médicos de 
família para todo o concelho;
• Reabertura dos centros e saúde de 
Alhandra e Forte da Casa;
• Reabertura dos atendimentos 
complementares em Alverca e Vila 
Franca de Xira;
• Ampliação do Hospital de Vila 
Franca de Xira, mantendo a sua 
gestão na esfera pública, sob tutela 
do Ministério da Saúde.

Estas soluções são aquelas que 
asseguram o funcionamento das 
unidades de saúde e que cumprem o 
Direito Fundamental à Saúde. Não é 
com medidas inconsequentes como 
os Balcões SNS 24, que de nada 
servem se nos centros de saúde não 
houver médicos, que este problema 
se resolve. Estas medidas, a somar à 
proposta do PSD com acordo do PS, 
abrindo a porta ao negócio privado à 
custa das necessidades urgentes da 
população, usando a autarquia como 
intermediário do negócio da saúde, 
mostram bem a vontade do PS em 
desmantelar o SNS. Sobretudo depois 
de terem recusado todas as propostas 
para a fixação de médicos, incluindo 
remunerações e o necessário reforço 
orçamental do SNS. 

A CDU não desistirá de lutar por um 
Serviço Nacional de Saúde robusto, 
público, gratuito e universal e estará 
ao lado da população na luta por um 
SNS de todos, para todos. 

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

Car@ Munícipe,

Deixem-nos começar por, desta vez, 
vos colocarmos algumas perguntas… 

Quantos de vós, têm hoje, médico de 
família? A probabilidade é que 1 em 
cada 3 não tenha. 

No vosso agregado familiar, quantas 
pessoas têm médico de família? 

Acima dos 65 anos, quantos são 
acompanhados num centro de saúde? 
A probabilidade é de que muitos nem 
renovar uma receita para uma doença 
crónica o consigam fazer. 

Ainda assim, quantos de vós, 
continuam a acreditar que aqueles 
nos últimos 25 anos nada fizeram 
para inverter a situação, o façam 
agora?

A situação da Saúde no nosso 
concelho e no País é preocupante. 
Se nada for feito, mais de metade 
da população do concelho não 
terá acesso a um médico de família 
já a partir de 2023. Existe maior 
marginalização do que excluir 
metade dos nossos concidadãos de 
um direito universal? 

Somos solidários e íntegros. Somos 
respeitadores e construtivos, mas 
não podemos continuar impávidos 
e serenos enquanto uma maioria 
obsoleta no Governo e uma gestão 
camarária preocupada com iniciativas 
de maquilhagem, destroem a saúde 
de todos os que nos rodeiam. 

Pouco importa de quem é a 
competência ou a responsabilidade. 
Se Lisboa ou Cascais conseguem 
substituir-se ao poder central e 
ajudar as pessoas, também aqui, em 
Vila Franca de Xira, temos que ter 
uma alternativa. 

Foi por isso que a Nova Geração 
apresentou e fez aprovar a proposta 
“Contratação de Médicos - Unidades 
de Saúde do Concelho”. Para que 
a Câmara Municipal inicie um 
procedimento de contratação 
direta de médicos para robustecer 
a resposta nos Centros de Saúde 
e Unidade de Saúde Familiar do 
Concelho, através da negociação 
com o Ministério da Saúde e/ou com 
entidades privadas/sociais.

A saúde não tem ideologia!

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,
Foi com grande satisfação que 
conseguimos aprovar a nossa 
proposta: “Paragens com dignidade”, 
que pressiona o executivo a garantir 
as condições mínimas de segurança, 
salubridade e dignidade, para quem, 
todos os dias, utiliza transportes 
públicos.
Infelizmente, a suposta criação de 
paragens para os novos circuitos 
da CARRIS, foram uma espécie de 
“concurso do pau amarelo”, onde 
o interesse foi só dizer que existem 
pontos de paragem, sem olhar às 
condições mínimas necessárias para 
que existam.
Chegámos ao ponto de ter um “pau 
amarelo”, sim porque não consigo 
chamar-lhe paragens, numa curva, 
sem acesso pedonal, no meio de 
vegetação e por trás de uma barra de 
proteção. É surreal!
Na última reunião de câmara, 
questionei o Sr. Presidente acerca da 
contratação de dois enólogos para a 
nossa quinta, visto que em grandes 
quintas de produção de vinho, 
encontramos apenas um enólogo que 
é suficiente. Depois da explicação 
do Presidente, só posso concluir que 
deve ser: um para o vinho branco e 
outro para o vinho tinto.
Na próxima reunião de câmara, 
estarão a debate duas propostas do 
CHEGA: Zero Amianto e SOS Saúde.
Ambas as propostas são da máxima 
importância! No caso da proposta 
Zero Amianto, queremos que a 
rede de abastecimento de água seja 
mapeada, para percebemos onde 
é que existem ainda condutas em 
fibrocimento (amianto), que sejam 
feitos testes trimestrais à água para 
a deteção de fibras de amianto e 
que o executivo se comprometa 
com a substituição tão breve quanto 
possível.
No caso da proposta SOS Saúde, 
queremos que o executivo exorte 
o ministério da saúde a fazer uma 
requisição civil para a colocação 
de médicos militares, nos centros 
de saúde do nosso concelho, 
em particular, naqueles que não 
têm, ao dia de hoje, nenhum 
medico disponível. Desta forma, 
resolveremos de forma imediata, a 
falta de médicos, até o ministério 
proceder à contratação e colocação 
de efetivos.

O Vereador do Partido CHEGA,

Barreira Soares
Tel: 926 309 850

(Sigam o meu canal de youtube: 
Barreira Soares - Chega VFX)

Forças Políticas representadas na Câmara Municipal




