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de
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Câmara Municipal /

Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ZONA RIBEIRINHA - DEGRADAÇÃO DE TROÇO EM ALHANDRA

Interveio o Sr. Vereador Nuno Libório, referindo que algumas questões ficaram por

esclarecer na última reunião de câmara, não quer ser muito exaustivo, mas queria

recordar que a câmara municipal tem que se definir em relação ao que quer fazer

para a zona ribeirinha, particularmente para aquele troço que apresenta uma

degradação ambiental absolutamente inaceitável.

Está a falar da necessidade imperiosa de dragar o rio na vila de Alhandra, naquele

troço que encosta entre o cais da Padeirinha e o Cais 14.

Aquilo está reconvertido num sítio absolutamente insalubre e os membros da CDU

até julgam que do ponto de vista da saúde pública há questões que merecem um

olhar atento e uma intervenção imediata por parte das respetivas entidades.

A sua intenção não é carregar sobre a câmara municipal responsabilidades

financeiras que também cabem a outras entidades, sabem bem qual é a

responsabilidade do município sobre esta matéria, o que acham é que o município,
se nada fizer junto da Agência Portuguesa do Ambiente, junto da Administração

Hidrográfica do Tejo ou da Administração do Porto de Lisboa, tão cedo não terá

uma solução para requalificar ambientalmente toda aquela área.

Aproveita ainda para perguntar, na sequência do compromisso havido na última

reunião de câmara com os pescadores de Alhandra, e na sequência também da

sua interpelação, se já há ou não perspetivas no sentido de dignificar e valorizar as

condições de trabalhos desses pescadores e dessa importante comunidade avieira
no concelho de Vila Franca de Xira.

Interveio o Sr. Presidente, recordando que, crê que na última reunião de câmara,

ou na anterior, se falou sobre esta matéria.

Foi exigido à câmara municipal um estudo hidrológico, que está a avançar, porque

no passado havia condições, principalmente na zona de Vila Franca de Xira, de

fazer algumas dragagens sem grandes exigências em termos da necessidade

destes estudos, e hoje a Agência Portuguesa do Ambiente exige estes estudos para

o tratamento das lamas e saber qual é o vazadouro para onde irão esses resíduos,

que têm de ter um tratamento específico.
A câmara municipal vai avançar com a concretização desse estudo e só depois é
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que poderá dragar as zonas, tanto em Vila Franca de Xira como na zona que o Sr.

Vereador referiu. É um processo que está a ser desenvolvido, e espera que até ao
final do ano haja condições de ter o assunto resolvido.

No dia 8, tal como se tinha comprometido, esteve numa reunião com

representantes da comunidade avieira de pescadores, no sentido de verificar de
que modo se poderá valorizar toda aquela zona, ao fim ao cabo, encontrando uma

solução que sirva os pescadores e os milhares de pessoas que ali passam.

Os pescadores colocaram uma série de preocupações, que foram registadas, e o

próprio já solicitou aos serviços do Sr. Vice-Presidente para fazerem um estudo,

sendo que uma das maiores preocupações que os pescadores têm é quanto ao

acondicionamento dos apetrechos de pesca, mas não pode ser um

acondicionamento, e eles também reconheceram, feito de qualquer forma e sem
grandearrumação.

No fundo é preciso encontrar uma forma, com regras que naturalmente os

pescadores terão de cumprir, e pensa que, pela recetividade das preocupações
que o próprio manifestou, se encontrará uma plataforma de entendimento que irá

ao encontro das suas necessidades.

Os pescadores colocaram também uma outra preocupação, que é em situações de

mau tempo os barcos poderem estar numa determinada zona que identificaram,

não só para fazer reparações, mas sobretudo para os salvaguardar, possibilidade

~

Deste modo, o que pode dizer é que a reunião que tiveram pareceu-lhe bastante

produtiva, e vai-se ver agora o desenvolvimento do trabalho que vai ser feito.
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Assunto: PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

REORDENAÇÃO DA RUA 25 DE ABRIL - FORTE DA CASA

Interveio o Sr. Vereador Vítor Silva, referindo que os membros da Coligação vão

entregar um requerimento, documento que se anexa e dá por inteiramente

reproduzido nesta parte da ata, porque na rua 25 de Abril, no Forte da Casa, foi
feita uma certa intervenção e, mais de 3 anos volvidos, gostariam de perguntar

para quando a conclusão dos trabalhos de reordenação total da rua, no que diz

respeito à conclusão do parqueamento automóvel da mesma, e se possível que

fosse dada informação sobre os resultados obtidos ou a obter sobre o assunto.

Vão apresentar, conforme disse, o requerimento, e aguardam que realmente esta

situação seja revista.

O Sr. Presidente interveio, solicitando ao Sr. Vereador António Oliveira uma

informação sobre o assunto, neste caso na sequência do requerimento que foi

apresentado, porque é uma matéria que já foi colocada 2 ou 3 vezes.
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRAN A DE XIRA
Gabinete dos Vereadores da Coligação ovo Rumo

REQUERIMENTO N.° 1512014

Assunto: Rua 25 de Abril, Forte da Casa

Ex° Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,

Os Vereadores eleitos pela Coligação Novo Rumo na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira vêm re

querer a V. Exa. no seguimento das questões já colocadas em Reunião de Câmara, que possam ser cla

rificadas algumas dúvidas, e que nos possa ser dada informação, nomeadamente:

1. A Rua 25 de Abril foi alvo de uma reestruturação, ainda durante o anterior mandato, a qual definiu co

mo seu sentido único a circulação descendente. Do lado direito desta via existia um passeio bastante

largo que foi reduzido em cerca de metro e meio, conforme ilustram as seguintes fotografias:

Antes:

k:q 0

q

Depois:

t
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FR CA DE XIRA
Gabinete dos Vereadores da Coligaçã Novo Rumo

Para quando a marcação do estacionamento (crê-se que em espinha), na sequência do que estava pro

metido pela anterior Junta de Freguesia?

2. Aquando da redução do referido passei, foi removido um poste de iluminação pública que anteriormen

te se encontrava dentro dos limites mas após a reestruturação ficaria no meio da via, O poste foi efecti

vamente removido no entanto o buraco não foi reparado:

Antes

1gd~
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Depois
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRAl~CA DE XIRA
Gabinete dos Vereadores da Coligaçã Novo Rumo
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Vítor Silva

Para quando a rectificação desta sítuação?

3. No mesmo seguimento, foram tapadas as grelhas de escoamento de águas pluviais, passando a exis

tir apenas uma no final da via (indicada na fotografia em baixo), antes da sua viragem à esquerda, do

lado esquerdo da mesma. Os moradores indicam que é manifestamente insuficiente, dado o plano incli

nado da via, a sua extensão e a dimensão reduzida da própria grelha.
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Vila Franca de Xira, 16 de Abril de 2014

Os Vereadores da Coligação Novo Rumo
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Rui Rei
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