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PROPOSTA 
 

Dinamização de Marca Cultural / Turística “Monte dos 
Castelinhos” 

 
Considerando:  
 
1. Que a propriedade privada da Quinta da Marquesa (Quintas | Castanheira do 
Ribatejo) conserva no seu topo os vestígios de um antigo povoado fortificado com uma 
longa diacronia de ocupação humana com início há mais de três mil anos. A toponímia 
antiga preservou a memória da existência de antigas vivências neste espaço 
denominando-o como o “Monte dos Castelinhos”.  
 
2. As escavações iniciaram-se em 2008, e inserem-se dentro de um projeto de 
investigação do Museu Municipal de Vila Franca de Xira aprovado pela Secretaria de 
Estado da Cultura – “Monte dos Castelinhos: Povoamento e dinâmicas de ocupação 
em época romana republicana no vale do Tejo”. 
 
3. A área colocada a descoberto até ao momento revelou um notável conjunto urbano 
de época romana datado do século I a.C., composto por vários edifícios e áreas de 
circulação obedecendo a um plano predefinido de cariz ortogonal. 
 
4. A necessidade de assegurar, por parte das Autarquias Locais, de fatores que 
garantam o diferenciamento do seu território em termos de oferta turística e cultural e, 
por essa via, a dinamização e revitalização da Freguesia, em termos sociais e 
económicos, com a visita de largas centenas de pessoas e comunidades educativas e 
de investigação. 
 
5. Que a existência do Monte dos Castelinhos, sua história, importância e riqueza, não 
são do conhecimento da esmagadora maioria da população local e, ainda em menor 
escala, da população da Área Metropolitana de Lisboa e do País.  
 
A Bancada do Partido Socialista, na Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia 
de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras de 26 de setembro de 2018, propõe: 
 
1) Que a Junta de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, possa 
apresentar a esta Assembleia, até final do ano de 2018, um Plano de Comunicação 
sobre a Dinamização da Marca Cultural “Monte dos Castelinhos”, direcionado à 
população da Freguesia. 
 
2) Que a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, possa apresentar a esta Assembleia, 
até final do ano de 2018, um Plano de Comunicação sobre a Dinamização da Marca 
Cultural “Monte dos Castelinhos”, direcionado à população do Concelho. 
 
3) Que, em articulação, a Junta de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e 
Cachoeiras e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, possam garantir ao longo da 
EN 1/IC 2 a implantação de placas sinalizadoras e identificativas deste pólo, desde Vila 
Franca de Xira até ao limite do Concelho / Freguesia, devendo diligenciar, junto da 
BRISA, a colocação de suportes com as mesmas caraterísticas, no troço da AE1 nesta 
zona. 
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Esta Proposta foi aprovada com 6 votos a favor e 7 abstenções na Assembleia de 
Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 26 de 
setembro de 2018, devendo ser dada a conhecer a todos os trabalhadores da Junta de 
Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e remetida: 
 
1 – À Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e diversos grupos 
políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira). 
2 – Movimento Associativo da Freguesia. 
3 – Órgãos de Comunicação Social Regional. 

 
Das diversas comunicações sobre esta matéria, deverá, via Mesa da Assembleia, a 
Junta de Freguesia dar conhecimento aos Membros da Assembleia. 
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