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Trabalhos de requalificação estão em fase final de conclusão. Do investimento previsto, 
superior a 76 mil euros, apenas faltam executar 21 mil euros do Parque da Música – 

que estão em fase final de adjudicação.

PARQUES INFANTIS MAIS SEGUROS

Em 2016 a Câmara Municipal retirou equipamentos danificados de quatro parques infantis – Quinta 
das Correias, Quinta das Pratas, Valverde e Parque da Música – e criou um novo processo de controlo 

para a manutenção destes espaços.

Pedro Magalhães Ribeiro, presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, 
informou o executivo, na última reunião deste órgão municipal – que 
decorreu no dia 21 de agosto –, que os trabalhos a efetuar no âmbito 
da remodelação e manutenção dos parques infantis do concelho “vão 
entrar na sua fase final”, faltando apenas “executar os trabalhos no 
Parque da Música, cujo contrato está em fase final de adjudicação”.

Para o autarca “o investimento total previsto para o mandato – mais 
de 76 mil euros –, vai concretizar-se”, lembrando que em 2014 
foram investidos mais de 9 mil euros, em 2016 mais de 28 mil e em 
2017 o investimento previsto seria de quase 40 mil – destes estão em 
fase de receção de obra os do parque infantil do Valverde e em fase 
final de adjudicação, os do espaço situado no Parque da Música, 18 
mil euros e 21 mil euros de investimento, respetivamente.

Novos equipamentos e alteração ao processo de controlo
O presidente da Câmara afirmou que uma das “maiores dificuldades 
que enfrentámos no início do mandato foi o abandono a que 
muitos equipamentos públicos estavam votados, sem trabalhos 
de manutenção, sem controlo e sem inventariação rigorosa de

necessidades”. Para o autarca esta foi uma das causas “do elevado 
investimento que foi necessário para que os parques infantis 
pudessem voltar a ser frequentados em segurança pelas crianças e 
pelas famílias”.

A necessidade de “construir quase tudo de raiz”, obrigou a autarquia 
a um “elevado investimento inicial”, que deverá agora continuar “em 
outros parques, como o de Valada”.

Para o autarca “revelou-se necessário, não só disponibilizar verbas para 
que os parques pudessem ser devolvidos à comunidade, mas também 
reorganizar os serviços da Câmara, para que a todo o momento 
se conhecessem as condições de manutenção de cada parque e se 
elencassem os trabalhos necessários para os manter seguros”, o que 
levou à criação de “um novo processo de controlo, com a atribuição 
desta responsabilidade a um técnico da Divisão de Ambiente, Obras e 
Equipamentos Municipais, que mantém livros de registo de todos os 
trabalhos efetuados e relata as necessidades encontradas, para que os 
parques infantis possam cumprir a legislação em vigor”.
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16 setembro | 21h30  | Praça 15 de Dezembro

Eleição do Rei e da Rainha das Vindimas
do Concelho do Cartaxo

São doze os jovens que vão subir ao palco na Praça 15 de Dezembro, no próximo dia 16 
de setembro, sábado, às 21h30, para as provas finais que os farão conquistar a ambição 
de se tornarem Rei e Rainha das Vindimas do Concelho do Cartaxo’ 2017.

Representando cada uma das seis freguesias do concelho, os jovens serão os protagonistas 
do espetáculo que vai decorrer ao ar livre. Com algumas surpresas e suspense total até ao 
momento em que forem anunciados os jovens que tomarão o trono como Rei e Rainha 
das Vindimas do Concelho do Cartaxo’ 2017, a noite promete muitas emoções a todos 
os candidatos.

Não falte. Vá até à Praça 15 de Dezembro no Cartaxo e apoie os jovens da sua freguesia.

19 a 24 setembro | Pavilhão Municipal de Exposições

Semana de Aventura - LEGO

O Município do Cartaxo, o Centro de Estudos e Escola de Línguas Grau-de-Prova e a 
Portugal Didático , organizam uma Semana de Aventura dedicada a pessoas muito especiais 
– porque para andar horas a fio às voltas com as peças coloridas e os novos desafios da 
Lego, há que ter espírito de aventura, uma enorme vontade de brincar e muita disposição 
para se divertir até cair de cansaço. 

Construir naves e estações espaciais ou seres extraordinários controlados à distância de 
um click, carros ultrarrápidos para atravessar estradas que levam a mundos paralelos é o 
que a Semana de Aventura promete deixar fazer a quem visitar o Pavilhão Municipal de 
Exposições de 19 a 24 de setembro. 

As escolas e jardins de infância têm entrada reservada e gratuita de 19 a 21 de setembro. 
A partir de dia 22 e até dia 24 de setembro, é a vez de os mais pequenos levarem a família 
e os amigos a experimentar o fantástico mundo Lego.

5 setembro | 14h30 | Auditório Municipal das Quinta das Pratas

Receção à Comunidade Escolar

O Auditório Municipal da Quinta das Pratas recebe, no próximo dia 5 de setembro, 
terça-feira, a comunidade escolar – professores, educadores, assistentes administrativos 
e operacionais, pais e alunos, estão convidados a participar na cerimónia que assinala o 
início do ano letivo 2017/2018.

Um dos momentos mais importantes da cerimónia, será a entrega de diplomas e medalhas 
aos profissionais que completam 25 anos de carreira ao serviço do ensino no concelho 
do Cartaxo.

15 setembro | 22h00 | Centro Cultural do Cartaxo

Festival Materiais Diversos

O Município do Cartaxo é um dos parceiros institucionais do Festival Materiais Diversos 
e vai receber a primeira estreia absoluta desta edição – “Nova Criação”, dos jovens Filipe 
Pereira e Teresa Silva, com apresentação marcada para as 22h00 de sexta-feira, dia 15 de 
setembro, no Centro Cultural do Cartaxo (CCC).

Ainda neste dia, o CCC receberá às 18h30, a projeção do filme “Onde as Oliveiras 
Crescem os Homens não Morrem”, de Tiago Moura e Pedro Pires. Às 21h00, será a Casa 
do Povo de Pontével a acolher uma das aulas diárias, abertas à população e de participação 
gratuita, que integram o Festival. A aula será conduzida por Marco D’Agostin, bailarino 
do “Folk-S”, outro dos espetáculos em destaque no Festival e que subirá ao palco do CCC 
no dia 16 de setembro, também às 22h00.

No dia 22, o CCC vai receber o filme En Todas as Mans de Diana Toucedo, a partir das 
18h30 e às 22h00, a palestra dançada Antropocenas – colaboração entre Rita Natálio e 
João dos Santos Martins com a contribuição de diversos agentes nas áreas da ecologia, 
dança, música, antropologia e artes visuais. 
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PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO



EDITAL N.º 59/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

7 AGOSTO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 07 de 
agosto de 2017, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Reversão dos lotes 1 a 18 e 28 e 29 localizados no Parque 
de Negócios do Casal Branco.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
datado de 19/07/2017, que deferiu, com caracter de 
urgência, o pedido de legalização de anexo de apoio 
habitacional (P.º 37/2017/OELG) - Local: Travessa dos 
Nogueiras, n.ºs 4 e 6 – Cartaxo - Freguesia: União das 
Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerente: Luzia 
Jorge Gírio.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Procedimento concursal para atribuição de habitação 
social.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Protocolo de Cooperação para Desenvolvimento das 
Atividades de Animação e de Apoio à Família na Educação 
Pré-escolar, Ano Letivo 2017/2018.
Deliberado, por maioria, com 4 votos a favor (2 do PS e 2 

do PSD) e 2 abstenções do PV-MPC, aprovar a proposta 
apresentada.

5. Pedido de certidão para efeitos de destaque de uma 
parcela (P.º 10/2016/CTD) - Local: Rua Batalhoz, n.º 7 e 
Beco do Jardim, n.ºs 8 e 8B – Cartaxo - Freguesia: União 
das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta - Requerentes: 
Maria Teresa Cruz Morais David e Pedro Manuel da Silva 
Morais David – Cabeça de casal da herança de
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Determinação do nível de conservação de edifício (P.º 
4/2017/VIST-RJRU) - Local: Rua José Ribeiro da Costa, n.º 
28 – Cartaxo - Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo 
e Vale da Pinta - Requerente: Maria Cecília Pereira Monteiro 
Brites
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Obras de edificação – Licenciamento (P.º 35/2015/OEL) 
- Tipo de obra: Legalização de muro de vedação - Local 
da obra: Rua 1.º de Dezembro, n.º 4 – Vale da Pinta - 
Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta 
- Requerente: Albino da Silva Cera – Cabeça de Casal da 
Herança de
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

8. Obras de edificação - Licenciamento (P.º 26/2010/
OEL) - Tipo de obra: Construção de edifício – Legalização 
de alterações introduzidas durante a execução da obra - 
Local da obra: Rua do Algar / Rua das Olarias – Cartaxo - 
Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta 
- Requerente: Santos & Rodrigues - Construções, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.
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9. Obras de edificação - Legalização (P.º 68/2016/OELG) 
-Tipo de obra: Legalização de anexo de apoio agrícola - 
Local da obra: E.N. 3 – Quinta do Gaio de Baixo – Vale da 
Pedra - Freguesia: Vale da Pedra - Requerente: Bruno Filipe 
da Silva Fernandes de Oliveira.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

10. Pedido de reconhecimento do interesse público 
municipal (P.º 144/2017/DIV) - Local: Rua Prof. Augusto 
Antunes dos Reis Lopes – Sítio do Palhão – Vila Chã de 
Ourique - Freguesia: Vila Chã de Ourique - Requerente: 
João Carlos Miranda - Construções, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

11. Pedido de reconhecimento do interesse público 
municipal (P.º 183/2017/DIV) - Local: Quinta Casal dos Faias 
- Rua da Ponte c/ Rua 5 de Outubro c/ Rua do Sabugueiro 
– Porto de Muge – Valada - Freguesia: Valada - Requerente: 
Luís Filipe Marques de Bastos
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

12. Construção de uma estátua em homenagem ao 
trabalhador agrícola do concelho do Cartaxo
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

 

Paços do Município, 08 de agosto de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro

EDITAL N.º 61/2017
PUBLICIDADE DAS DELIBERAÇÕES

21 AGOSTO 2017

PEDRO MIGUEL MAGALHÃES RIBEIRO, Presidente da 
Câmara Municipal do Cartaxo, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 56.º do regime jurídico das autarquias 
locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 Setembro, 
torna público que: 

Na reunião ordinária da Câmara Municipal, do dia 21 de 
agosto de 2017, foram deliberados os seguintes assuntos:

1. Constituição de fundo de maneio para a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens do Cartaxo.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

2. Candidatura Ação 3.17.1 Estruturas de atendimento, 
acompanhamento e apoio especializado a vítimas de 
violência doméstica e violência de género e sensibilização 
e produção de materiais nestas áreas.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

3. Acordo de parceria com Associação O Tejo – Centro de 
Dia e ATL de Valada.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

4. Protocolo de cooperação no âmbito da medida CIMLT 
TCO2 – Iluminação LED em edifícios públicos ao plano de 
promoção da eficiência no consumo de energia elétrica 
2017-2018.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.
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5. Protocolo de cooperação, desenvolvimento e dinamização 
do Parque Municipal da Ribeira - Santa Eulália – Cartaxo.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

6. Obras de Edificação – Legalização (P.º 34/2017/OELG) - 
Tipo de obra: Legalização de ampliação de edifício destinado 
a armazenagem     - Local da obra: Sítio do Palhão, E.N. 3 
– Vila Chã de Ourique - Freguesia: Vila Chã de Ourique - 
Requerente: Cafécop, Lda.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

7. Operação de loteamento - Licenciamento (P.º 2/2013/LTL) 
- Local: E.N. 365-2 – Alameda do Vinho – Sítio do Valverde 
- Cartaxo  - Freguesia: União das Freguesias do Cartaxo e 
Vale da Pinta - Requerente: Carmina da Silva – cabeça de 
casal da herança de.
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta 
apresentada.

   
Paços do Município, 22 de agosto de 2017

O Presidente da Câmara Municipal,
Pedro Magalhães Ribeiro
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