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A APVNSE está a proceder, de forma gradual, à recu-
peração da zona de enquadramento de Vila Nova de 
Santo Estevão, de forma a devolver este espaço à utili-
zação coletiva de todos. 

Com efeito, o alvará de loteamento de Vila Nova de 
Santo Estevão impõe aos proprietários a obrigação 
legal de efetuarem a limpeza, manutenção, conserva-
ção e vigilância do espaço, situação que tem assumido 
maior dificuldade face ao estado em que esta área foi 
entregue pela promotora (Companhia Imobiliária da 
Herdade da Aroeira – CIHA). 

Efetivamente, o estado de desleixo em que foi entre-
gue esta área, com vedações degradadas, caminhos por 
terminar, áreas de silvado fora de controlo e equipa-
mentos públicos apodrecidos, tem exigido um esforço 
acrescido para recuperar o espaço e devolvê-la ao ple-
no uso de todos. 

É de realçar que a Zona de Enquadramento, além da 
sua função lúdica, assume um papel fundamental na 
proteção contra incêndios de VNSE, nomeadamente 
com o designado “caminho da ronda”, o qual se desti-
na à circulação das viaturas de emergência 
(bombeiros). 

Assim, depois de nos anos transatos a APVNSE ter 
procedido, além da limpeza anual da área, à recupera-
ção da vedação, à reabilitação da área entre a Rua de 
Braga e o parque de merendas e ao controlo das espé-
cies infestantes (silvado), durante o presente ano pre-
tende-se estender este esforço a outras áreas. 

Para o efeito, a APVNSE vai recuperar o circuito de 
manutenção (com substituição dos equipamentos de-
gradados), vai reabilitar a área entre a Rotunda de Bra-
ga e o lote 6 (com reparação do caminho da ronda e 
colocação de mobiliário urbano de apoio) e constru-
ção da parte final do caminho da ronda da 1ª fase 
(junto ao lote 31), a qual foi negligenciada pela CIHA. 
Nesta área vão igualmente ser instalados alguns equi-
pamentos de apoio à prática desportiva. 

Com estas ações, a APVNSE continua a cumprir com 
as obrigações legais que foram impostas aos proprietá-
rios, e com o contributo de todos esperamos poder 
contribuir para a utilização destes espaços para o bem 
comum, para além de garantir a sua função essencial 
de área de proteção contra incêndios.  

Recuperação da zona de enquadramento 

Ano 2015 - Nº 11 

Editorial 
 

O espaço de Vila Nova de  em Vila de Santo Estêvão tem todas as 
condições naturais para ser um espaço privilegiado, onde nos senti-
mos bem e usufruímos das condições naturais que aqui temos. As 
mensagens da última Assembleia Geral da Associação de Proprie-
tários foram claras: os proprietários e residentes prezam uma vida 
em comunidade com respeito pelo civismo e pelo cumprimento 
por todos das suas obrigações.  

A colaboração e o civismo de todos os proprietários e residentes, 
sejam permanentes ou aqueles que apenas nos dão o privilégio da 
sua visita ao fim de semana, contribui (e muito) para que Vila No-
va de Santo Estêvão seja um local aprazível, onde nos sentimos 
bem. É neste contexto que convidamos todos os proprietários, 
residentes e todos aqueles que usufruem deste espaço extraordiná-
rio a observar um comportamento que permita sentir mais confor-
táveis e mais seguros quando circulamos no nosso empreendimen-
to, melhorando a qualidade de vida de Vila Nova, com pequenos 
gestos e alterações de comportamento. 

i) Seja cordial com os seguranças que prestam serviço na portaria, 
abrandando a marcha quando entra ou sai do empreendimento. 
Comunique-lhes a presença de eventuais visitantes; 

ii) Informe os seguranças se algo lhe parecer suspeito. A seguran-
ça está cá para nos ajudar e esclarecer; 

iii) Circule a baixa velocidade com o seu automóvel. Vila Nova de 
Santo Estêvão é, pelas suas características, um local privilegiado 
para correr, andar a pé ou de bicicleta. Seja prudente e respeite os 
limites de velocidade e o sentido de circulação nas rotundas; 

iv) Estacione apenas nos locais apropriados e incentive quem o 
visita a fazer o mesmo. Chega a ser confrangedor verificar o esta-
cionamento na faixa de rodagem ou em cima dos passeios haven-
do locais de estacionamento disponíveis a poucas dezenas de 
metros; 

v) Não coloque lixo fora dos contentores. É habitual verificar-
mos, principalmente nos contentores à entrada de Vila Nova de 
Santo Estêvão, que o lixo é colocado fora dos locais próprios. Se 
os contentores estiverem cheios, percorra mais uns metros e co-
loque o lixo num contentor que não esteja cheio; 

vi) Não deixe os seus cães soltos. Se é certo que também os nos-
sos animais vivem num espaço privilegiado, considere que nem 
todos apreciam dejetos de animais na via pública ou ser perturba-

dos quando circulam a pé ou de bicicleta no empreendimento; 

vii) Se estiver a construir moradia, é muito bem-vindo. Mas tenha 
atenção à ocupação e das vias públicas e à limpeza dos rodados 
dos veículos que saem do seu terreno (principalmente no tempo 
de chuva). 

E assim, com pequenos gestos que não são mais que civismo, con-
tribuirá para que Vila Nova de Santo Estêvão seja um lugar ainda 
mais fantástico, onde nos apetece viver. 

Muito obrigado por colaborar. 



A Associação de Proprietários de Vila Nova de Santo Estêvão registou em maio de 2013 o domínio de Internet 
apvnse.pt e disponibilizou publicamente a sua página em junho de 2013. A página é acedida através da colocação dos 
endereços: http://apvnse.pt e http://www.apvnse.pt, em browsers de Internet como o Internet Explorer, Firefox, Go-
ogle Chrome, Safari, etc.  

A página foi construída sem custos para a Associação por uma das proprietárias associadas da APVNSE e utiliza as 
técnicas mais recentes de design responsivo o que lhe permite adaptar-se ao tipo de dispositivo eletrónico utilizado na 
consulta. A página da APVNSE é sempre claramente legível quer se aceda por meio dum computador, quer se aceda 
por um tablet ou por um smartphone. A informação que atualmente se encontra disponível resume-se ainda ao essencial 
mas já tem, por exemplo, o registo de fotos do empreendimento realizadas por alguns dos proprietários, em evento 
realizado em 2014.  

Na página da APVNSE podem consultar-se os estatutos e contactos da Associação. Adicionalmente encontra-se in-
formação útil como é o caso dos horários do transporte escolar e o mapa do empreendimento. 

Encontra-se neste momento em fase de estudo a expansão da informação a disponibilizar e, para isso, estão a ser 
empregues técnicas modernas de arquitetura da informação no sentido de detetar a melhor organização desta. É de 
prever que brevemente o site apresente muito mais informação útil para residentes, futuros residentes e donos de ter-
renos em geral. Os associados que desejem contribuir com sugestões para o site e que providenciem informação que 
seja útil para o mesmo são bem-vindos e podem enviar um email para apvnse@gmail.com. 

O local na Internet da APVNSE 
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Informação importante:  
A APVNSE informa que durante o mês de 
junho irá proceder à limpeza das zonas de 
enquadramento da urbanização e dos terre-
nos não urbanizados, cujos proprietários 
têm a sua quotização em dia. 

(autor: Beatriz Teles) 

http://apvnse.pt/
http://www.apvnse.pt/
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índice da nota informativa  

A Nota Informativa da APVNSE tem sido publicada ininterruptamente desde a criação da Associação.  
Ao longo dos 5 anos da sua existência foram lançadas 10 edições, com uma periodicidade semestral.  
Os temas abordados centraram-se na informação aos associados de assuntos da mais diversa natureza, 
desde questões relevantes relacionadas com a Urbanização, passando pelos aspetos históricos, de prote-
ção ambiental, culturais, desportivos, entre muitos outros.  
Nestes poucos anos de existência foram publicados cerca de 80 artigos, cuja lista se apresenta abaixo, pa-
ra fácil consulta de todos os interessados.  
Este conjunto de informação constitui já um património significativo da AP, que pode e deve ser enri-
quecido no futuro.  
Nesse sentido é feito o repto a todos os associa-
dos para participarem na sua elaboração, com as-
suntos de interesse geral, pertinentes e interessan-
tes, naturalmente inseridos na linha editorial segui-
da por parte dos editores da Nota Informativa.  
COLABORE.  
(apvnse@gmail.com) 
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Um pouco de História - 

Santo Estêvão mártir 
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Estefan é um nome grego e tem 
sido postulado que ele era um He-
lenita, significando os judeus que 
nasceram numa terra distante de 
Palestina e que falavam grego co-
mo sua língua nativa. Contra esta 
teoria, existe a tradição iniciada no 
século V de que São Estevão era 
um nome equivalente do Aramaico 
"Kelil", talvez o nome original de 
Santo Estevão, o qual foi escrito na 
sua tumba encontrada em 415.  
Que Santo Estevão teria origem 
judaica fica patente na lista dos 
decanos nos "Atos dos Apósto-
los" (6:5) onde indica apenas Nico-
lau como sendo da Antiópia, o que 
significaria que os demais diáconos 
seriam judeus.  
Virtualmente nada se conhece da 
sua vida antes de ser convertido. A 
primeira menção a Santo Estêvão ocorre nos Atos quando ele é 
escolhido para ser um dos sete diáconos dos Apóstolos e tem a 
missão de trabalhar com os pobres. Santo Estevão foca a sua 
atenção nos convertidos Helenistas e dá uma prova de grande 
pregador, com o dom de descrever o poder da graça e o poder 
de fazer milagres.  
O seu martírio é contado nos Atos e ocorreu porque adquiriu uma 
posição proeminente como pregador, o que trouxe a inimizade de 
um grupo de judeus de Jerusalém. Levado à presença de Sanhe-
drin, defendeu-se com paixão e eloquência (Atos 7:2-53), mas 
nada fez para suavizar a ira dos seu inimigos. Foi arrastado para 
fora da cidade e apedrejado até a morte. Os seu executores colo-
caram suas mantas sob a guarda de Saul (futuro São Paulo) que 
"consentiu a sua morte (8-2)".  
As últimas palavras de Santo Estevão foram: "Jesus, meu Se-
nhor receba meu espírito". Pedindo ainda perdão para seus ata-
cantes, ele foi enterrado como um homem devoto e sua morte 
teria sido muito lamentada. A sua tumba foi esquecida até ser 
descoberta por Lucian. Uma igreja foi construída em sua honra, 
perto em Damasco, pela imperatriz Eudoxia (455-460).  
É padroeiros dos pedreiros, dos coletores de moedas, dos cava-
los e é invocado contra as dores de cabeça. Era uma prática mui-
to comum, entre os fazendeiros da Europa, decorar os seus ca-
valos no dia de São Stefano e levá-los à igreja para serem benzi-
dos pelo pároco local, após o que faziam uma cavalgada, com 
três voltas em torno da igreja, um costume ainda observado em 
várias regiões rurais. Em algumas cidades da Suécia no dia 26 
de dezembro, os devotos saem as ruas a cantar hinos e cânticos 
em honra do "santo dos cavalos". Noutras localidades da Europa, 
no dia São Stefano, o sal é levado para ser benzido pelo padre 
local e é dado aos cavalos como sendo um sal milagroso e capaz 
de prevenir várias doenças.  
Em Portugal dá o nome a diversas freguesias, vilas e aldeias. 
Entre outros conhecem-se lugares designados de Santo Estêvão 
em Alenquer, Barcelos, Chaves, Benavente, Braga, Chaves, Es-
tremoz, Guimarães, Lisboa, Lousada, Mafra, Sabugal e Tavira.  
Na arte litúrgica da igreja ele é representado com um diácono 
carregando pedras e com a palma do martírio.  
A sua festa é celebrada no dia 26 de dezembro.  
(adaptado de: http://santossanctorum.blogspot.pt/2012/01/santo-

estevao-diacono-e-primeiro-martir.html) 

Contatos úteis 
 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS BENAVENTE - 
Secção Santo Estêvão  
Rua Manuel Martins Alves, Santo Estêvão  
Tel: 263 949 122  
 
GUARDA NACIONAL REPUBLICANA -  
Posto de Benavente  
Rua António Salvador Pires, Benavente  
Tel: 263 518 220  
 
HOSPITAL REYNALDO DOS SANTOS  
Rua Dr. Luis César Pereira, Vila Franca de Xira  
Tel: 263 285 800  
 
SAP - Serviço de Atendimento Permanente - Benavente  
Rua Joaquim Rodrigues Parracho, Benavente  
Tel: 263 516 775  
Fax: 263 516 847  
 
SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil - Benaven-
te  
Praça do Município, Benavente  
Tel: 263 580 088 Móvel: 96 120 58 64  
 
EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTO ESTÊVÃO  
(C. S. Benavente)  
Rua Manuel Martins Alves, nº 99, Santo Estêvão  
Tel: 263 949 160  
 
EXTENSÃO DE SAÚDE FOROS DE ALMADA  
(C. S. Benavente)  
Rua Vale Carril, Foros de Almada  
Tel: 263 949 182  
 
CTT – BENAVENTE  
Avenida Francisco José Calheiros Lopes, nº 3, Benaven-
te  
Tel: 263 519 351  
 
CTT – POSTO DE SANTO ESTÊVÃO  
Rua Manuel Martins Alves, 131, Santo Estêvão  
Tel: 263 949 499  
 
CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE  
Praça do Município, Benavente  
Tel: 263 519 600  
 
EDP  
Avarias: 800 506 506  
Santarém: 243 005 700  
 
ÁGUAS DO RIBATEJO - Loja de Benavente  
Av. Eng.º Calheiros Lopes, 64, Benavente  
Atendimento Geral: 243 303 900  
Faltas de Água (horário de expediente) 243 303 900  
Faltas de Água (Prevenção / Benavente) 927 803 372  
Comunicação de Leitura 808 202 011 


