Comunicado
Complexo Municipal do Cevadeiro – Vila Franca de Xira

Considerando que foi aprovado, em Assembleia Municipal e Câmara Municipal, o inicio dos procedimentos
para obtenção de financiamento de 2.6M€ de forma a projetar um novo Estádio Municipal de Vila Franca de
Xira, projeto esse que é totalmente desconhecido pelas forças politicas representadas nesses órgãos e que
os clubes das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e Vila Franca de Xira, sofrem neste
momento, com graves carências de espaços dignos para a prática desportiva, existindo mais de 300 jovens
atletas, pais, treinadores, diretores, fisioterapeutas sem condições para a prática desportiva digna e de real
desenvolvimento físico, psicológico e humano dos nossos munícipes, a Coligação Nova Geração
(anteriormente Coligação Mais) apresentou e viu aprovada em Assembleia Municipal de Vila Franca
de Xira, no dia 9 de Setembro de 2021, uma proposta que compreendia as seguintes deliberações:


O projeto para o qual foi aprovado o financiamento, contemple 4 campos (2 de relva natural e 2
de relva sintética), bancadas no campo principal que satisfaçam as lotações mínimas
exigidas pelas entidades que regulam as competições, balneários e serviços de suporte à
prática desportiva e pista para uso das modalidades, nomeadamente o atletismo, garantindo
um uso em sinergia das instalações entre os clubes que servem as duas freguesias contíguas, seja
no futebol, seja no rugby, seja no triatlo, por exemplo;



Que seja estudada a possibilidade do complexo se deslocar para Sul, junto ao antigo campo e
piscinas das Escolas da Armada, criando um elo de ligação entre a freguesia de Alhandra e Vila
Franca de Xira com espaço para estacionamento, acessos e utilização dignas;



Que todo este processo tenha em conta a complementaridade do desporto como base do seu
desenvolvimento e que seja analisada de forma coerente a necessidade de espaços formativos para
os atletas jovens das várias modalidades.

Nessa perspetiva e tendo em conta a ausência de qualquer discussão pública relativamente a este assunto,
agora que se perfazem 100 dias desde as eleições autárquicas, a Coligação Nova Geração não pode deixar
de apelar a que o executivo da Câmara Municipal comunique, reúna e discuta este processo, tão
rapidamente quanto possível, tanto em sede de Câmara Municipal como com todas as partes
interessadas na utilização do referido complexo, sob pena de em breve ser demasiado tarde.
Não será seguramente, por responsabilidade da Nova Geração, que não se encontrará rapidamente uma
solução que cumpra todos os requisitos necessários, mas mais importante, que sirva as populações e em
especial os jovens atletas da zona norte do concelho.
Vila Franca de Xira, 25 de janeiro de 2022
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