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Feira Anual e Salão de Artesanato
De 3 a 12 de outubro
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Pedalada pelo Ambiente 
21Km a pedalar de norte a sul do Concelho
21 de setembro
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III Salão de Automóveis 
e Motociclos Clássicos
5, 6 e 7 de setembro, 
no Pavilhão Multiusos em Vila Franca de Xira
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Fábrica 
das Palavras
Novo espaço cultural
de Vila Franca de Xira 
inaugura a 20 de setembro 
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“É um equipamento 
de referência no nosso País, 
que deverá contribuir para o reforço 
da nossa identidade coletiva” 
- afirma Alberto Mesquita, 
Presidente da Câmara Municipal
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  ATUAL

A Câmara Municipal entregou 
mais seis chaves de habitação 
municipal a outras tantas 
famílias. O ato decorreu no 
âmbito do programa de concurso 
para a atribuição, na modalidade 
de licença de utilização de fogo. O 
momento contou com a presença 
do Presidente da Autarquia e 
outros elementos do Executivo. 
O líder autárquico manifestou a 
forte preocupação em continuar 
alargar a oferta de habitação 
municipal, pese embora as 
contingências orçamentais que 
decorrem da atual conjuntura 
económico-financeira.
A cerimónia decorreu no mês 
de fevereiro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho.

O Município de Vila Franca de 
Xira está contra o processo 
de reprivatização da Empresa 
Geral de Fomento, bem como da 
privatização da Valorsul.
A Autarquia considera que o 
Estado não está a considerar 
o papel e a relevância dos 
Municípios que são, afinal, 
clientes e acionistas dos 
sistemas de recolha e tratamento 
de resíduos sólidos. Considera 

ainda que este processo não 
garante nem acautela os direitos 
dos Municípios acionistas da 
Valorsul, colocando em causa 
as condições subjacentes 
ao contrato de fornecimento 
exclusivo que celebraram 
com a Empresa. Em nome do 
respeito e interesse público, 
nomeadamente da garantia dos 
serviços públicos essenciais, 
da sustentabilidade e proteção 

ambiental e da qualidade de 
vida das populações, a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira 
vem afirmar, a defesa do setor 
público de resíduos e a natureza 
pública e de serviço público 
dos sistemas multimunicipais 
de recolha e tratamento de 
resíduos. 

Município de Vila Franca de Xira contra processo de reprivatização              
da Empresa Geral de Fomento e privatização da Valorsul

Um total de 120 instituições do Movimento 
Associativo do Concelho recebem, ao longo do 
ano, perto de 800 mil euros de apoio da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira. As instituições 
contempladas desenvolvem atividade nas áreas 
Cultural, Ação Social, Desportiva, Educativa e 
Federativa. 

Este apoio, atribuído de acordo com as regras 
definidas pelo Programa de Apoio ao Movimento 
Associativo, divide-se por duas áreas: Atividade 
Regular (500 mil euros) e Investimentos - Obras e 
Aquisição de Viaturas (300 mil euros).

800 mil euros atribuídos pela Câmara Municipal ao Movimento Associativo 
do Concelho
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Autarquia atribuiu mais seis frações municipais de habitação social  

As atividades que constam 
da agenda da presente publicação 
podem vir a sofrer alterações 
por motivos imprevistos. 
Todas as informações atualizadas, 
assim como a inscrição 
na newsletter digital, estão 
disponíveis em www.cm-vfxira.pt
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ATUAL

EdITorIAL

Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira

Caras e caros amigos,

Chega pela primeira vez às vossas mãos o novo Boletim Informativo 
Municipal da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Numa época da sociedade de informação, em que muita informação 
passa pelo mundo web e pelas redes sociais, decidimos reativar 
este veículo privilegiado de comunicação com a nossa população 
por ter o entendimento que o mesmo continua a assumir um papel 
fundamental na informação do que fazemos no nosso dia a dia e do 
que projetamos fazer, em prol de uma melhor qualidade de vida para 
Todos.
Ainda no que se refere a este Boletim, faço notar que numa perspetiva 
de elevação democrática, o mesmo contempla um espaço de opinião 
para cada um dos grupos políticos com representação na Câmara 
Municipal.
A ação de um Município passa em larga escala pelas obras que 
desenvolve e pelas ações e iniciativas que promove. É desta relação e 
destes conteúdos que vivem as páginas deste Boletim Municipal que, 
espero, corresponda às vossas expetativas.
Neste contato através desta publicação, quero relevar dois aspetos 
concretos dos nossos eixos de governação:

1.º - No quadro das políticas culturais (por um lado) e de qualificação 
da zona ribeirinha (por outro) desenvolvidas pelo nosso Município, 
vamos inaugurar e colocar em funcionamento a 20 de Setembro 
a Nova Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira, denominada 
“Fábrica das Palavras”. É um equipamento de referência no nosso 
País, que deverá contribuir para o reforço da nossa identidade coletiva 
e que a Todos deverá encher de orgulho, pelo que deixo, desde já, o 
convite para estar presente na inauguração e para visitar.

2.º - A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas editou, em meados 
de Julho, o Anuário Financeiro dos 308 Municípios Portugueses. 
A exemplo dos últimos anos, o Município de Vila Franca de Xira 
voltou a obter resultados e posições de relevo no contexto nacional, 
o que atesta positivamente a gestão desenvolvida e ponderada 
pelos autarcas do Partido Socialista e o elevado desempenho dos 
trabalhadores municipais na concretização dos objetivos definidos 
pela administração. Neste contexto, refiro dois indicadores, os quais, 
julgamos, para Todos, devem constituir motivo de satisfação:

- 1.º Lugar, no somatório dos últimos quatro anos (em igualdade 
com a Amadora), no Ranking Global dos 10 melhores Municípios de 
Grande Dimensão, em termos de eficiência financeira, sendo que, 
relativamente a 2013, se classificou em 3.º lugar (depois de Sintra 
e Matosinhos).
- 21.º Lugar nos Municípios com menor prazo médio de pagamentos 
(em 2013 cifrou-se nos sete dias), sendo de relevar que nos 
Municípios de Grande Dimensão surgimos em 2.º Lugar, a seguir 
ao Porto.

É esta a forma de trabalhar do Partido Socialista na Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira. Com rigor financeiro, promovendo obras e 
ações para toda a população, tendo sempre a consciência de que 
Todos os dias há muito por fazer na construção de um Futuro Melhor 
para Todos. 

Contamos consigo nesta tarefa. 

Câmara Municipal exige mais médicos de família 
para o Concelho

A Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira deliberou solicitar 
ao Ministro da Saúde a tomada 
de medidas urgentes para dotar 
os quadros dos Centros de 
Saúde do Concelho de mais 25 
Médicos de Família, para que 
seja garantida a prestação de 
cuidados primários de saúde 
aos utentes. 

De acordo com dados do 
Agrupamento de Centros de 
Saúde – Estuário do Tejo (ACES 
– Estuário do Tejo) existem 
144.068 inscritos no Concelho 
de Vila Franca de Xira, sendo 
que 44.363 não têm médico de 
família (o que equivale a 31 % 
do total).

Os Acordos de Execução e Acordos 
Inter-Administrativos para a 
Delegação de Competências da 
Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira nas Juntas de Freguesia 
e Uniões de Freguesia foram 
assinados no dia 23 de abril, 
no Salão Nobre dos Paços do 
Município, traduzindo-se numa 
transferência de perto de 600 
000,00€. Os acordos resultam 
da aplicação da Lei N.º 75/2013 e 
regulamentam a descentralização 
das competências nas referidas 
entidades.
O Presidente da Câmara, 
Alberto Mesquita referiu que 
“sempre defendeu e adotou 
a tese descentralizadora (...)
nas Juntas de Freguesia do 
Concelho”. Assumindo esta 
descentralização “como opção 
estratégica da política autárquica 
no mandato em curso”, o autarca 
sublinhou a importância desta 
medida “para a prossecução 
dos interesses e a resolução 
dos problemas das populações, 
que constituem o cerne e 
a essência do poder local 
democrático”. Ainda segundo 
Alberto Mesquita, e referindo-
se às Juntas de Freguesia, “a 
sua intervenção administrativa 
na gestão dos assuntos e dos 
negócios públicos e coletivos 

implica o estabelecimento 
desta relação de colaboração e 
de complementaridade”.

Competências 
Descentralizadas:
- Gestão e manutenção de 
espaços verdes; 
- Limpeza das vias e 
espaços públicos, sarjetas e 
sumidouros; 
- Manutenção, reparação e 
substituição do mobiliário 
urbano instalado no espaço 
público, excetuando o que se 
mostre concessionado; 
- Gestão e manutenção 
corrente de feiras e mercados; 
- Realização de pequenas 
reparações nos estabele-
cimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do 
ensino básico; 
- Manutenção dos espaços 
envolventes dos estabelecimentos 
educativos;
- Utilização e ocupação da via 
pública; afixação e inscrição 
de mensagens publicitárias de 
natureza comercial.

Consulte os acordos celebrados 
com cada uma das Juntas de 
Freguesia em www.cm-vfxira.pt.

Câmara Municipal descentraliza competências 
nas Juntas de Freguesia do Concelho
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ALHANDRA

Requalificação da zona de atividades 
naúticas - Obra do Orçamento Participativo
Valor: 69.275,75 € + IVA

ALVERCA DO RIBATEJO

Arranjos exteriores entre a rotunda da 
Verdelha e a rotunda da Malva Rosa
Valor: 41.761,70 € + IVA

CALHANDRIZ

Estabilização do talude da encosta e 
restabelecimento do troço acidentado da 
estrada de S. Marcos

Valor: 839.498,84 € + IVA

CASTANHEIRA DO RIBATEJO

Reabilitação de pavimentos na estrada 
municipal do Apeadeiro
Valor: 359.476,28 € + IVA

Reabilitação de pavimentos  
na estrada municipal do Porto de Areia
Valor: 369.232,00 € + IVA

PÓVOA DE SANTA IRIA

Eco-Bairro – Reforço da mobilidade e 
eliminação das barreiras arquitetónicas

Valor: 270.159,10 € + IVA
Comparticipação: 185 270,90€

POLIS XXI – Programa Eco-Bairro  
Execução de iluminação pública eficiente
Valor: 189.185,25 € + IVA
Comparticipação: 130.348,65€
 
Eco Parque da Póvoa – Hortas urbanas
Valor: 813.950,00 € + IVA  
Comparticipação: 602 850,16€  

Eco Parque da Póvoa – Hortas urbanas

Valor: 813.950,00 € + IVA  
Comparticipação: 602 850,16€
  

SÃO JOÃO DOS MONTES

Reabilitação da EB1 dos Cotovios
Valor: 41.667,46 € + IVA

SOBRALINHO

Regularização fluvial e desvio da linha de 
água junto à futura EB1 e JI do Sobralinho
Valor: 115.751,44€ + IVA

VIALONGA

Execução da rotunda na variante de 
Vialonga/Av. Combatentes da Grande 
Guerra - Vialonga
Valor: 116.766,43€ + IVA 

VILA FRANCA DE XIRA

Estabilização e contenção da encosta do 
Monte Gordo – Qt.ª de St.º Amaro – 2.ª 
Fase
Valor: 762.441,40 € + IVA

obrAs E rEqUALIFICAção UrbAnA    

Os trabalhos de regularização 
fluvial do Rio Grande da Pipa 
prosseguem, estando neste 
momento a intervenção a 
decorrer ao nível dos taludes e da 
coordenação de trabalhos com 
vista ao desvio de infraestruturas 
existentes no pontão rodoviário 
para início da construção do novo 
pontão.
O Rio Grande da Pipa apresentava 
uma manifesta insuficiência 
de vazão, sendo frequentes as 
inundações do troço da EN 1-3 
paralela ao curso de água e das 
habitações contíguas a esta 

acessibilidade. Os trabalhos 
desenvolvem-se desde o seu 
troço urbano (localidade da 
Vala do Carregado, freguesia de 
Castanheira do Ribatejo) até ao 
final da vala, antes do Rio Grande 
da Pipa desaguar no Rio Tejo.

Execução do Parque Urbano da Quinta  
da Flamenga Fase 4A - Vialonga

Obra iniciada em julho.
Valor: 224.561,16€ + IVA

Ampliação do talhão R do Cemitério 
Municipal de Vila Franca de Xira

Obra em curso com execução de estrutura 
em betão armado para assentamento dos 
nichos.

Valor: 207.708,47€ + IVA 

Recargas de pavimentos 2014 - Concelho 
de Vila Franca de Xira

Concurso a decorrer em fase de audiência 
prévia dos concorrentes.

Valor contratual: 795.000€ + IVA 
 

Execução de espaço  
bio-saudável na Urbanização S. João  
2.ª Fase - Castanheira do Ribatejo 
Valor: 30.506,45€ + IVA

Regularização fluvial do Rio Grande da Pipa          
e construção de pontão - Castanheira do Ribatejo

Obras em curso

Obras concluídas

Estudo para Estratégia de Reabilitação Urbana 
para o Concelho está em curso
O Executivo Municipal aprovou 
uma proposta para a realização de 
uma parceria com o Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, para a elaboração de 
um estudo técnico de apoio à 
elaboração de uma estratégia 
de reabilitação urbana para o 
Concelho de Vila Franca de Xira, 
com o horizonte temporal de 
2014/2020.
O investimento neste trabalho 
é de 52 mil euros (acrescido 
de IVA), sendo um dos seus 
principais objetivos a elaboração 
de um diagnóstico estratégico da 

dinâmica existente e tendências 
nas áreas urbanas do concelho.
Corresponde a uma 1.ª fase, 
que se encontra concluída, 
a elaboração das respetivas 
necessidades e potencialidades 
de reabilitação urbana, definindo 
a sua natureza e âmbito. 
Por outro lado, pretende-se 
também identificar mecanismos e 
instrumentos financeiros e fiscais 
relevantes para a concretização da 
estratégia de reabilitação urbana. 
A conclusão deste trabalho está 
prevista para o próximo mês de 
dezembro.

Requalificação Urbana

Estabilização do talude da estrada de s. Marcos

Eco Parque da Póvoa – Hortas urbanas
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dEsEnVoLVIMEnTo soCIoEdUCATIVo    

Está em curso a obra de 
construção da nova Escola Básica 
do Sobralinho, prevendo-se a 
sua entrada em funcionamento 
no ano letivo de 2015/2016. 
O equipamento envolve um 
investimento de cerca de €1. 
500. 000,00 por parte da Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira.
Trata-se de um equipamento 
escolar de raiz, que se desenvolve 
em 3 pisos, com 12 salas aula 
e capacidade para 300 alunos. 
Estará equipada com centro de 
recursos/biblioteca, uma sala 
polivalente/refeitório e copa. 

O espaço exterior contempla, 
recreio coberto e descoberto 
denominado por “patamares 
de brincadeira” e é a área de 
sociabilização por excelência e 
das brincadeiras do “faz de conta”.
A Autarquia pretende que este 
seja um equipamento escolar 
de grande qualidade, que 
melhora as condições de ensino/
aprendizagem dos alunos do 
Sobralinho. 

A substituição das coberturas de fibrocimento (com partículas 
de amianto) dos estabelecimentos escolares da competência 
da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira iniciou-se em 
junho, num investimento de cerca de 100.000,00 euros.
Durante as férias de verão prevê-se que os trabalhos fiquem 
concluídos nas seguintes cinco escolas: Escola Básica da 
Quinta S. Sebastião (Castanheira do Ribatejo), Escola Básica 
n.º 1 de Vialonga, Escola Básica de Arcena (Alverca do Ribatejo), 
Escola Básica nº 1 e JI n.º 1 de Alverca, Escola Básica nº 4 e JI 
n.º 3 de Alverca do Ribatejo. 
Estas intervenções correspondem a cerca de 50% da área 
total a ser intervencionada. Os restantes 50% deverão ser 
concluídos nos próximos dois anos.

Câmara Municipal inicia substituição                   
das coberturas nas escolas

Em 16 escolas do Concelho, 
da competência do Município, 
estão a decorrer obras 
diversas de remodelação 
e requalificação que visam 
melhorar as suas condições de 
ensino, num investimento de 
cerca de 175.000,00 euros.
Destacam-se as intervenções 
de fundo realizadas na Escola 
Básica de Arcena (Agrupamento 
de Escolas do Bom Sucesso, 
Alverca do Ribatejo) e na 
Escola Básica da Quinta S. 
Sebastião (Agrupamento de 
Escolas D. António de Ataíde, 

Castanheira do Ribatejo), 
bem como a colocação de 
monoblocos para refeitório 
escolar nas Escolas Básicas n.º 
2 de Alhandra e dos Cotovios 
(Agrupamento de Escolas de 
Alhandra, Sobralinho e S. João 
dos Montes), eliminando assim 
a deslocação dos alunos para 
o exterior a fim de usufruírem 
deste serviço.

Obras de remodelação em 16 escolas do Concelho

Câmara Municipal atribui apoios socioeducativos 
para o ano letivo de 2014/2015

O Município de Vila Franca constituiu o Programa da Ação Social 
Escolar, o qual se traduz em medidas para a atribuição de apoios 
socioeducativos, que se consubstanciam na atribuição dos 
seguintes subsídios para o ano letivo de 2014/2015:

• Subsídio de Funcionamento e Atividades;
• Serviço de Refeições;
• Subsídio de Livros;
• Subsídio de Material Escolar;
• Subsídio de Visitas de Estudo.

Estes apoios aplicam-se direta e indiretamente aos alunos da 
Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública 
do Concelho. 
Quanto ao apoio para Transporte Escolar serão abrangidos por 
este serviço, os alunos residentes no Concelho e que frequentem 
o Ensino Básico ou o Ensino Secundário oficial, particular com 
contrato de associação e paralelismo pedagógico, ou cooperativo 
em iguais condições, quando a paragem de transporte público 
que serve a área da sua residência diste 3 km ou 4 km dos 
estabelecimentos de ensino, respetivamente sem ou com refeitório.
A idade limite para a atribuição de subsídio de Transporte Escolar, 
é de 18 anos, aquando o início do ano letivo a que respeita a 
candidatura.

Construção da Escola Básica do 1.º Ciclo do Sobralinho decorre a bom ritmo

Educação
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Ponto de situação das edições anteriores 

Edição 2011

Na edição piloto do Orçamento 
Participativo, foram colocados à votação 
- nas freguesias de Alverca do Ribatejo, 
Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Vila Franca 
de Xira – diversos projetos. Os projetos 
priorizados já  foram todos concluídos, 
representando um investimento total de 
500 mil euros. 
Foram requalificadas a Praceta da Cabine, 
em Alverca do Ribatejo: a Praça Alegre e 
o estacionamento do Olival Santo, em 
Vialonga e foram realizadas intervenções 
de integração paisagística do espaço a 
tardoz da Rua Egas Moniz, em Vila Franca 
de Xira e da 1ª fase do Eco-Parque dos 
Caniços, na Póvoa de Santa Iria.

Edição 2012

Dos projetos vencedores nesta edição já se 
encontram concluídos a recuperação das 
Estufas da Quinta da Piedade, na Póvoa 
de Santa Iria; a requalificação da EB1 dos 
Cotovios e a construção de passadeiras 
sobrelevadas, em São João dos Montes; 
as requalificações dos entroncamentos 
da Estrada dos Baltares com a EN10-6 e 
da Estrada do Miradouro com a EN10, no 
Sobralinho; a requalificação da Frente 
Ribeirinha junto à Secção Náutica do 
Alhandra Sporting Club em Alhandra; a 
instalação da rede wireless para utilização 
pública nos espaços verdes de Vila Franca 
de Xira e a requalificação de vários espaços 
de jogo e recreio em Vialonga.
Em fase de desenvolvimento encontram-
se a requalificação dos elementos de água 
no Jardim José Álvaro Vidal em Alverca 
do Ribatejo; a instalação dos ginásios 
biosaudáveis nas Urbanizações de São 
João (2ª fase) e São José do Marco na 
Castanheira do Ribatejo e o Circuito de 
Manutenção Entre Escolas no Forte da 
Casa. Para a realização destes projetos 
contribuíram as votações de cerca de 420 
cidadãos.

Edição 2013
 

Na edição 2013 votaram 770 cidadãos, 
escolhendo 9 projetos. Destes, já se 
encontram concluídas a requalificação da 
Rua do Lugar do Mato, na Calhandriz e a 
colocação do palco no Centro de Convívio 
Álvaro Pinheiro no Sobralinho, sendo 
que deste último projeto falta realizar a 
pintura exterior deste equipamento.
Encontram-se em fase de desenvolvimento 
os seguintes projetos: requalificação 
paisagística do espaço envolvente das 
Piscinas de Alhandra; percurso pedonal 
acessível entre a Estação da CP e o 
Jardim José Álvaro Vidal, em Alverca do 
Ribatejo; melhoramento da estrada junto 
à Quinta do Almeida, nas Cachoeiras; 
dinamização do Complexo Desportivo da 
Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa 
Iria; requalificação do edificado rural 
da Quinta Municipal de Subserra, em 
São João dos Montes; recuperação de 
Parques Desportivos em Vialonga e ações 
de melhoramentos das acessibilidades 
em Vila Franca de Xira.

dEsEnVoLVIMEnTo  sUsTEnTáVEL

Desenvolvimento Sustentável

Alhandra 
Espaço de condição 
física para Alhandra e 
comunidades envolventes; 
continuação da reabilitação 
da zona ribeirinha;

Alverca 
Reparação dos Campos de 
Ténis - Quinta do Galvão 
e Jardim Álvaro Vidal

Cachoeiras 
Requalificação da zona 
envolvente à Casa Mortuária;

Calhandriz 
Obras de Recuperação 
do Edifício das Coletividades; 

Castanheira do Ribatejo  
Obras de Requalificação
do Pavilhão do Bairro PER 
da Castanheira do Ribatejo

Forte da Casa 
Requalificação de 
Polidesportivo Descoberto

Póvoa de Santa Iria 
Banco de Instrumentos 
de Sopro e Percussão

São João dos Montes 
Ilhas Ecológicas em São João 
dos Montes 

Sobralinho 
Requalificação de muros 
junto ao Centro Social Para o 
Desenvolvimento 
do Sobralinho (CSPDS)

Vialonga 
Aquisição de Instrumentos 
para a Orquestra de Vialonga

Vila Franca de Xira 
Alargamento do Ginásio 
das Piscinas de Vila Franca 
de Xira

Com a votação de mais de 10.400 pessoas, foram apurados os 11 
projetos vencedores da edição 2014 do Orçamento Participativo 
(OP) promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, para 
o qual está reservada a verba de €1.000.000,00. Apresentados 
a votação estiveram 45 os projetos, após a apresentação de 
um recorde de 108 propostas/ideias. A fase seguinte é a da 
concretização dos projetos. 
Esta edição do OP foi a que obteve uma maior participação dos 
cidadãos do Concelho: cerca de 11.400 munícipes, entre presenças 
nas sessões públicas, apresentação e votação de propostas.

Todos os resultados inerentes ao Orçamento Participativo (OP) 
em http://op.cm-vfxira.pt

Mais de 10.400 munícipes escolheram projetos 
para o investimento de 1 milhão de euros

Projetos Vencedores
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A Câmara Municipal entregou 101 hortas urbanas, localizadas no 
“Eco-Parque”, da Póvoa de St.ª Iria, através de um sorteio realizado 
no Auditório da Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco. 
Dos 265 candidatos admitidos (inscritos entre 20 e 27 de janeiro) 
foram apurados, no dia 5 de fevereiro, os 101 hortelões que têm 
agora a cargo as novas hortas urbanas. Esta iniciativa surge na 
sequência das 80 áreas já atribuídas em 2011 e 2012, na Quinta 
Municipal da Piedade (Póvoa de Santa Iria) e que se encontram 

em plena atividade, sendo que esta ação  se enquadrou na lógica 
de intervenção sustentável que o Município de Vila Franca de Xira 
tem vindo a empreender. A criação e atribuições destas hortas 
urbanas visam três grandes objetivos: contribuir para o reforço 
da estrutura ecológica urbana, com a consequente melhoria da 
qualidade dos solos e da biodiversidade; constituir-se como um 
meio de apoio à economia familiar e promover dinâmicas sociais 
positivas. 

Desenvolvimento Sustentável

Câmara Municipal sorteia 101 hortas urbanas

Brigada do Amarelo 2014: 
30 toneladas de recicláveis recolhidas                                               
em cinco meses por 5.500 alunos
Foram perto de 30 toneladas de recicláveis que cerca de 5.500 
alunos do Concelho de Vila Franca de Xira recolheram, entre 
janeiro e maio de 2014, no âmbito do projeto “Brigada do Amarelo”. 
A missão dos participantes é a de reciclar o maior número de 
embalagens possível, através do ecoponto amarelo (que recebe 
plástico, metal e pacotes de bebida). O resultado bateu o recorde 
de recolhas de todas as edições, superando as expectativas da 
organização, depois de, no ano passado, terem sido recolhidas 
perto de 18 toneladas.
No Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), o Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, 
e pela Administração da Valorsul S.A., Sérgio Bastos, representando 
as duas entidades promotoras, entregaram à EB de Á-dos-Loucos 
(São João dos Montes) o prémio relativo à escola vencedora (que 
recolheu mais peso per capita), no valor de €400,00, pela recolha de 
mais de 25kg por aluno. Pela primeira vez, foi também atribuída uma 
Menção Honrosa no valor de €200,00, à Escola Básica da Quinta da 
Índias (Vialonga), que recolheu perto de 21 kg/capita e que, sozinha, 
obteve um total de mais de cinco toneladas de recolha.
O objetivo da “Brigada do Amarelo” é sensibilizar, através dos mais 
pequenos, para a importância da reciclagem e da preservação do 
Ambiente. Nas cinco edições, este projeto já recolheu um total de 
perto de 80 toneladas de material reciclável.

O desfile de moda mais “dourado” do país realizou-se no passado 
dia 20 de junho, na Praça de Toiros “Palha Blanco”, em Vila Franca 
de Xira, neste que é um grandioso espetáculo em que os idosos 
assumem o papel de destaque, num cenário cheio de cor, luz, 
alegria, música e animação. Esta edição contou com apresentação 
de Pedro Fernandes, David Antunes e Paula Fialho, animação pelo 
DJ Francisco Gil (Rádio M80), Danças de Salão e HipHop e com as 
atuações de Wanda Stuart e David Antunes. 
O objectivo deste evento é valorizar quem já passou a linha dos 60 
anos e proporcionar a troca de experiências intergeracionais, em 
nome da integração social, numa organização do Pelouro de Ação 
Social do Município de Vila Franca de Xira. São também parceiros 
essenciais para a sua concretização o comércio de vestuário, 
cabeleireiros e maquilhagem do Concelho. 

dEsEnVoLVIMEnTo  sUsTEnTáVEL 

19.ª Passerelle D’Ouro 
Espetáculo e glamour  com maiores de 60

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
                                 SET | OUT 2014
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A Rota Histórica das Linhas 
de Torres, o maior sistema 
de fortificações militares de 
campo, com papel decisivo ao 
travar o exército napoleónico, 
criou uma associação de 
direito privado, sem fins 
lucrativos, para a sua 
promoção. A Associação para 
o Desenvolvimento Turístico 
e Patrimonial das Linhas 
de Torres Vedras substitui a 
Plataforma Intermunicipal 

para as Linhas de Torres e 
a sua criação foi assinalada, 
no passado dia 11 de abril, 
numa cerimónia na Câmara 
Municipal de Sobral de Monte 
Agraço, onde esteve presente 
o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Franca de 
Xira, Fernando Paulo Ferreira.
A Associação é constituída 
pelos seis municípios que 
possuem, no seu território, 
fortificações desta rota: Torres 

Vedras, Arruda dos Vinhos, 
Loures, Mafra, Sobral de Monte 
Agraço e Vila Franca de Xira. 
Os objetivos desta associação 
centram-se na defesa e 
valorização do património 
cultural, ambiental, histórico 
e urbanístico relacionado com 
as Linhas de Torres Vedras; o 
intercâmbio de experiências 
entre os associados, 
nomeadamente ao nível da 
conservação do património; e a 

planificação e desenvolvimento 
de uma política de produção e 
promoção turística comum.

EXPOMOTOR 

Comemorações

Câmara Municipal de Vila Franca de Xira integra a Associação para o Desenvolvimento Turístico  
e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras

Mais de 4 mil pessoas no Festival da Juventude em Vila Franca de Xira

EVEnTos

Autarquia assinalou 40 anos do "25 de Abril"
Nos 40 anos da “Revolução dos Cravos”, a Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira preparou uma programação especial para 
assinalar o momento. A mesma englobou atividades e iniciativas 
variadas, da música ao teatro, passando por exposições e palestras, 
dirigidas ao público em geral e ao público escolar, um pouco por 
todo o Concelho. 
Na Sessão Solene da Assembleia Municipal decorreu, também, 
no auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense, a Atribuição 
de Emblemas de Mérito Autárquico aos eleitos que integraram 
os Órgãos Autárquicos do Concelho ao longo de três e quatro 
mandatos completos (insígnia de prata e ouro respetivamente). Ao 
todo foram distinguidos 66 autarcas.

EXPOMOTOR 
Um Encontro entre o Passado e o Futuro
Decorreu entre os dias 30 de abril e 4 de maio, no Pavilhão Multiusos 
de Vila Franca de Xira a EXPOMOTOR, uma exposição  sob o lema 
“Um Encontro entre o Passado e o Futuro” que reuniu cerca de 
meia centena de clássicos e viaturas modernas, satisfazendo 
assim todos os apreciadores de automóveis, tendo sido visitado 
por 5000 pessoas.

Juventude

Turismo

Cultura

Nos dias 8, 9 e 10 de maio teve lugar a 
edição 2014 do Festival da Juventude, no 
Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, 
numa organização da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira, tendo passado pelo 
recinto e pelos espetáculos mais de 4.000 
pessoas.

Pretendendo ir ao encontro dos interesses 
dos mais jovens os dias foram preenchidos 
com muita animação e atividade, quer 
através das várias entidades presentes 
no espaço (nas áreas de Formação, Novas 
Tecnologias, Empreendedorismo, Artes e 
Desporto), quer nos vários momentos de 

música, dança ou teatro.
Como ponto alto ocorreram os concertos 
dos “Amor Electro”, no dia 09 e no dia 10 o 
espetáculo musical de encerramento com 
Paulo Brissos trio feat. Andrea Verdugo, 
reggae com Freddy Locks e o DJ John 
Goulart.

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
SET | OUT 2014
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A festa brava decorreu, no seu expoente máximo, nos dias 4, 5 
e 6 de julho,  com as tradicionais esperas e corridas de toiros, 
Homenagem ao Campino, Garraiada na emblemática Praça 
Palha Blanco, o convívio nas Tertúlias, a Noite da Sardinha 
Assada e animação musical por toda a cidade. Estes foram 
apenas alguns dos ingredientes de três dias inesquecíveis. 

Festas do Colete Encarnado
Homenagem ao Campino, Afición e muita animação

O programa da 25.ª edição da Semana 
da Cultura Tauromáquica contou com 
momentos marcantes e um público 
muito interessado e participativo. As 
exposições de homenagem a José 
Falcão  e “Tauromaquia nas Gravuras 
de Goya” (ainda patentes) e três 
colóquios dedicados às expressões da 
tauromaquia e ao toureiro reuniram 

diversas e relevantes figuras do 
universo tauromáquico. A animação 
das tertúlias e a mostra de artesanato 
com trabalhos exclusivos dos artesãos 
do Concelho trouxeram consigo o 
espírito festivo que antecipou o Colete 
Encarnado.  

Semana da Cultura Tauromáquica
homenageia José Falcão

EVEnTos NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
                                 SET | OUT 2014
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A partir de 20 de setembro Vila Franca de Xira terá uma nova 

biblioteca municipal e equipamento cultural denominado de 

“Fábrica das Palavras”.Da autoria do Arquiteto Miguel Arruda, 

esta singular e belíssima peça de arquitetura, situada à beira-rio, 

permite ao visitante uma ligação contínua com o meio exterior 

envolvente: de um lado a cidade, do outro o rio e a lezíria.

A sua construção resulta de um investimento de cerca €5.750.000,00 

com comparticipação de fundos comunitários em 65%, no âmbito 

da candidatura para a requalificação da frente ribeirinha de Vila F. 

Xira (“Programa Política de Cidades – Polis XXI – Parcerias para a 

Regeneração Urbana – Requalificação das Frentes Ribeirinhas e 

Marítimas”).

Através deste novo centro de cultura e lazer, de acessos privilegiados 

e gratuitos, a Autarquia pretende reforçar a sua capacidade de 

intervenção enquanto promotora e dinamizadora da educação, 

literacia, generalização do acesso à informação e inclusão social. 

Um novo equipamento Municipal que se irá constituir como uma 

referência concelhia e nacional seja na vertente cultural ou de 

lazer. O edifício constituído por sete pisos disponibiliza, para além 

de uma moderna biblioteca para todas as idades, cafetaria, galeria 

de exposições e uma sala polivalente/auditório.

A inauguração (ver programa abaixo) está aberta a toda a 

população. Participe!

PROGRAMA DE INAUGURAÇÃO - 20 de setembro

16h00 • Início da cerimónia inaugural, com atuação da Banda Filarmónica do Ateneu Artístico 
Vilafranquense (AAV)
Exterior da “Fábrica das Palavras”

16h20 • Intervenções oficiais seguidas de visita ao edifício
Inclui: Inauguração da exposição “Nasci com passaporte de turista e outras fotografias” de Afonso Burnay

19h00 • Concerto pela Orquestra de Cordas do Conservatório Regional Silva Marques 
(Sociedade Euterpe Alhandrense)
Piso 1 da “Fábrica das Palavras”

22h00 • DJ SAL & UNEMPLOYED MAJORETTES, por INESTÉTICA  - Dj set / Dança
Piso 1 da “Fábrica das Palavras”

Domingo, dia 21, programa especial de animação, a consultar em www.cm-vfxira.pt.

dEsTAqUE

Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira,
à beira-rio, inaugura a 20 de setembro

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
SET | OUT 2014
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A “Fábrica das Palavras” está Implantada no local onde, outrora esteve erigida a 
antiga fábrica de Descasque de Arroz, sendo que no seu todo, o edifício contabiliza 
uma área útil de cerca de 3.200 m².
A estrutura foi construída em betão armado, e completada pela caixa de escadas 
que funcionam como núcleo central. Foi ainda contemplada uma comunicação 
entre diversos pisos através de uma área vertical que recebe luz do exterior, 
destacando-se a vivência espacial do piso térreo.

Com a implantação deste equipamento, a polivalência do conceito de arquitetura, 
através da relação com o aglomerado urbano e com o rio, contribuem para uma 
leitura sócio-urbana contemporânea de Vila Franca de Xira.

Programaticamente foi implantada uma ótica de multidisciplinaridade das 
diversas áreas funcionais, tendo-se desenvolvido o edifício em sete pisos.

• Piso 0 – Átrio e Sala Polivalente;
A sala polivalente localiza-se no piso 0. Poderá 
ser utilizada para diversos fins, como lançamento 
de publicações, conferências, formação, ações de 
sensibilização, etc.

• Piso 1 – Galeria e Cafetaria; Zona de Consulta 
de Periódicos.

• Piso 2 – Secção Infantil/Juvenil;

• Piso 3 – Secção de Adultos/Audiovisuais;

• Piso 4 – Secção de Adultos/Consulta Geral;

• Piso 5 – Áreas de Trabalho Técnico-Administrativo 

• Piso 6 – Depósito de Difusão Documental; 
Áreas de trabalho técnico – Administrativo.

dEsTAqUE NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
                                 SET | OUT 2014
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Soldados da Paz 
homenageados                                 
a 18 de maio - Dia 
Municipal do Bombeiro
O dia da simbólica homenagem 
anual aos Bombeiros do 
Concelho, pela Câmara Municipal, 
teve lugar a 18 de maio, em 
Alhandra. Homens e mulheres 
que integram as corporações 
dedicadas à segurança da 
população desfilaram numa 
bonita cerimónia, à qual se seguiu 
um almoço convívio, organizado 
pela Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Alhandra.

Grande Prémio             
de Motonáutica  
de Vila Franca de Xira
Com o apoio do Município de 
Vila Franca de Xira, a Federação 
Portuguesa de Motonáutica e a 
União Desportiva Vilafranquense, 
organizaram nos dias 17 e 
18 de maio uma jornada do 
Campeonato Nacional da 
Fórmula Futuro e uma etapa do 
Campeonato Nacional dos T 850 
(monocascos), F4 (catamarans) 
e PR 750 (semirrígidos). Após 
um interregno de três anos este 
evento assinalou o regresso das 
competições à Zona Ribeirinha 
de Vila Franca de Xira que já  
tinha sido palco de importantes 
provas com grande sucesso 
desportivo. Entre elas contam-

Exposição Canina
19.ª Edição 
Internacional                  
e 21.ª Edição Nacional
Nos dia 31 de maio e 1 de 
junho, a Exposição Canina, 
que contou com a organização 
técnica do Clube Português 
de Canicultura, premiou os 
melhores exemplares. Os 
animais, divididos em grupos 
de acordo com as suas raças, 
desfilaram e apresentaram as 
suas melhores características, 
numa exposição e concurso 
que tradicionalmente faz as 
delícias do público de todas as 
idades. Para as crianças houve 
a companhia e o afeto destes 
amigos e ainda pinturas faciais 
e outras actividades.

se  nomeadamente, as várias edições do Campeonato do Mundo 
de F4 realizadas sob a égide da UIM – União Internacional de 
Motonáutica, contribuíndo para a divulgação das potencialidades 
turísticas do Concelho e de Portugal e a projeção da modalidade a 
nível Mundial.

ag
en

da
Turismo

  EVEnTos

Comemorações

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
SET | OUT 2014

Desporto
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AMBIENTE

Dia 21 de setembro será 
um bom dia para apelar à 
diminuição da nossa marca 
negativa no ambiente com um 
passeio de bicicleta ao longo 
do Concelho. São 21km entre 
família, amigos e conhecidos 
que se pretende estimular a 
utilização da bicicleta como 
meio de transporte alternativo, 
não poluente e como uma 
das formas de preservar e 

acautelar a qualidade de vida de 
Todos. Em passeio, nesta prova 
todos ganham! Porque todos 
pedalamos por um ambiente 
melhor!
Inscreva-se grátis até 19 de 
setembro em www.cm-vfxira.pt.
Ponto de encontro e partida: 
Estação de comboios de 
Castanheira do Ribatejo (poderá 
deslocar-se com a sua bicicleta 
de comboio).

21 de Setembro – Domingo - 09h00   –  7.ª Pedalada pelo Ambiente
De Castanheira do Ribatejo à Póvoa de Santa Iria

A Câmara Municipal vai 
assinalar o Dia Mundial de 
Turismo, comemorado a 27 de 
setembro, este ano dedicado ao 
tema “O Papel do Turismo e o 
Desenvolvimento Comunitário”, 
realizando várias visitas guiadas. 
Mediante uma inscrição prévia 
e gratuita poderá participar 
nos seguintes momentos 
programados: 27 de setembro  
| Visitas guiadas Póvoa St.ª Iria: 

Núcleo Museológico “A Póvoa e o 
Rio” (manhã) . Alverca do Ribatejo: 
Salinas (16h). Informações para o 
219 570 305 ou para museumunicipal.
nucleoalverca@cm-vfxira.pt.
28 de setembro Visita e passeio de 
barco no varino “Liberdade”(10h). 
Embarque Cais de Vila Franca de 
Xira. Reserva no Posto de Turismo 
Municipal, para o telefone 263 285 
605 ou para turismo@cm-vfxira.pt.
Participe!

Comemorações municipais com visitas guiadas e passeio no Barco Varino Liberdade

Turismo

AgEndA  

O Pavilhão Multiusos de Vila 
Franca de Xira recebe nos dias 
5, 6 e 7 de setembro, o III Salão 
de Automóveis e Motociclos 
Clássicos. Nesta edição 
destacam-se duas marcas, 
nomeadamente a “Ford” pelos 
50 anos do “Ford Mustang”, 
com a exposição de três 
veículos de diferentes períodos 

e a “Fiat”, marca generalista 
com grande impacto na 
Europa após a segunda Guerra 
Mundial, com vários modelos. 
Será possível apreciar a 
evolução dos automóveis 
e, ainda, dois “Hotchkiss”, 
marca já desaparecida que, 
na primeira metade do século 
passado, ganhou o Rali de 

Monte Carlo nos anos de 1933, 
1934, 1939, 1949 e 1950. Não 
faltarão os motociclos, algumas 
bicicletas antigas, miniaturas, 
bem como literatura e pintura 
neste âmbito. Conte ainda com 
venda de peças para clássicos 
no exterior do Pavilhão. A não 
perder!

III Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos exibe preciosidades de grandes marcas

Na Feira Anual de Outubro em 
Vila Franca de Xira, sente-se 
o cheiro vindos dos assadores 
de castanhas e das farturas 
quentinhas. 
Por toda a Cidade se sente a 
Festa. Os campinos e os toiros 
marcam presença nas Esperas 
nas ruas e os feirantes e 
artesãos deslumbram-nos com 
uma oferta bem apetecível. 
No Parque Urbano estão as 
diversões, os carrosséis, as 
tasquinhas, as bancas com 
os mais variados produtos 
e, no Pavilhão Multiusos, 
encontramos os melhores 
trabalhos manufaturados do 
país, reunidos na 34.ª Edição do 
Salão de Artesanato.

3 a 12 de outubro
Feira Anual de outubro e 34.ª Salão de Artesanato 
regressam a Vila Franca de Xira

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
                                 SET | OUT 2014

Esperas de Toiros
4 de outubro: 16h30

De 5 a 8 de outubro: 10h30 



14     AgEndA

4 de Setembro - 5.ª Feira
16h00 - Apresentação Pública da BF14 - BIENAL DE FOTOGRAFIA > Auditório do 
Museu do Neo-Realismo. 

Sessão serão apresentados os 
vencedores desta edição (que 
assinala 25 anos de existência), 
nas categorias temáticas 
“Tauromaquia”, “Concelho de Vila 
Franca de Xira” e o vencedor do 
Prémio Bienal, de tema livre. Será 
ainda apresentada a programação 
paralela a desenvolver em torno da 
iniciativa.

13 de Setembro – Sábado                                                                                                                   
16h00  - Inauguração da Exposição de Fotografia “noct” , de Diogo Simões > Museu 
do Neo-Realismo. Patente até 02 de Novembro. Exposição paralela à BF14       
16h00 - Inauguração da Exposição de Fotografia “Vende-se”, de Augusto Brázio > 

Museu do Neo-Realismo. Patente até 16 de Novembro. Exposição paralela à BF14

20 de Setembro – Sábado 
17h00 – Inauguração da Exposição de Fotografia de Afonso de Burnay “Nasci com
Passaporte de Turista e outras fotografias” > Patente até 22 de fevereiro’15. 
Exposição paralela à BF14. Fábrica das Palavras –  Vila Franca de Xira. 

24 de Setembro – 4.ª Feira 
Abertura da Exposição de Fotografia de João Paulo Serafim, Instituto Politécnico 
de Tomar (Escola Superior de Tecnologia de Tomar) > Patente até 9 de novembro. 
Exposição paralela à BF14. galeria do Instituto Politécnico de Tomar.

27 de Setembro – Sábado 
Abertura da Exposição Biobibliográfica de João José Cochofel > Patente até 01 de 
Fevereiro de 2015. Livraria do Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

27 de  Setembro – Sábado
10h00 - Abertura da exposição documental “Ligações Europeias do Neorrealismo”
> Museu do Neo-Realismo > Patente até 31 de dezembro. Integrada nas Jornadas 
Europeias de Património.

Até 28 de Setembro– Domingo 
“José Augusto e Maria Gabriel. Uma vida ao encontro da Pintura. Obras de 1950 a 
2013. Desenho, Gravura, Pintura e Objetos” > Museu Municipal de Vila Franca de Xira

12 de Outubro – Domingo
Abertura da Exposição evocativa de Artur Figueiredo (associado da AAPCVFX) > 

Patente até 01 de Dezembro. galeria de Exposições Augusto bértholo – Alhandra. 
org.: Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira

13 de Outubro – 2.ª Feira
Abertura da exposição de Fotografia “EPRS Detalhes”, coletiva de alunos da 
Escola Professor Reynaldo dos Santos > Patente até 14 de Novembro. Exposição 
paralela à BF14.
org.: Agrupamento de Escola secundária reynaldo dos santos

Até 19 de Outubro
“Augusto Santos Abranches: escritor e agitador cultural da lusofonia” > Museu do 
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira.

Exposições

25 de Outubro – Sábado
Abertura da Exposição de Fotografia “EVOA (in)temporal…”, de Vitor Manike > 
Patente até 18 de Janeiro de 2015. Exposição paralela à BF14. EVoA – Espaço de 
Visitação e observação de Aves | Companhia das Lezírias. 

Até 12 de Outubro
“JOSÉ FALCÃO. 1942 – 1974” 
> Celeiro da Patriarcal - Vila Franca de Xira

A Câmara Municipal, através do seu Museu Municipal apresenta, até 
12 de outubro, a Exposição “José Falcão”, que pretende homenagear 
o matador de toiros José Falcão, através de um projeto expositivo em 
torno da sua vida e carreira, desenvolvido em estreita colaboração 
com familiares do falecido toureiro, em particular com o seu irmão, 
Osvaldo Falcão.
Uma mostra orientada para uma leitura simples e imediata por 
parte dos visitantes, sejam eles aficionados ou não, o que estaria em 
perfeita sintonia com o perfil de José Falcão. A sua desconcertante 
humildade, é um traço sistematicamente atribuído à personalidade 
de toureiro, por todos aqueles que sobre ele escrevem, ou que com 
ele privaram. José Falcão era tranquilo e gentil com todos e em 
todos os momentos da sua vida.
Nascido em Povos, Vila Franca de Xira, a 30 de agosto de 1942, cedo 
ganhou o gosto pela arte de tourear, tendo toureado na praça da 
sua terra natal com apenas 15 anos de idade. Foi no Montijo, em 
1962, que Falcão atuou pela primeira vez vestido de luzes, com uma 
novilhada da Sociedade Agrícola de Rio Frio. No ano seguinte, na 
Chamusca, passa à categoria de novilheiro e apresenta-se como tal 
na Monumental de Madrid em março de 1966. É no decorrer da Feira 
de San Juan, na Praça de Touros de Badajoz, que toma a alternativa, 
a 23 de junho de 1968, tendo a confirmação da mesma acontecido 
logo a 27 do mesmo mês na Monumental de Madrid. José Falcão, 
toureiro completo nos três tércios, leva a cabo uma profícua carreira 
atuando em todas as praças importantes de Espanha, sul de França, 
América Latina, Portugal e Moçambique, até ao fatídico domingo de 
11 de Agosto de 1974 quando ao lidar o toiro ”Cuchareto”, é colhido 
mortalmente.
No ano em que se assinalam os 40 anos da sua morte a Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira presta a justa homenagem ao 
matador José Falcão, considerado por todos uma figura singular e 
cimeira do toureiro internacional.
Entrada livre!

Horario: até 2 de outubro: 14h/19h. Feira Anual: 3, 4, 11 e 12 de outubro: 
14h/19h; 7 a 10 de outubro: 14h/23h. Encerra a 2.ª feira e feriados. 
Informações para o Museu Municipal pelo telef.: 263 285 600 ou para 
museumunicipal@cm-vfxira.pt

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
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Formação
25 e 26 de Setembro | 01, 02, 04, 08, 09, 15, 16 e 18 de Outubro
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00 – Formação "Iniciação às Tecnologias de 
Informação e Comunicação" – Para desempregados e reformados > Biblioteca 
Municipal de Vila Franca de Xira

Seniores
10 de Setembro | 08 de Outubro – 4.ª Feira
15h00 – “Leitura para Seniores" – Serviço de Promoção e Animação de Leitura 
(Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira) para idosos internados > Lares da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca de Xira.

Infância
      ATIvIDADES PARA A COMUNIDADE EDUCATIvA 

01, 08, 15, 22 e 29 de Setembro | 06, 13, 20 e 27 de Outubro – 2.ªs Feiras
10h00 – Visitas Guiadas: Uma Aventura na Biblioteca (para alunos do 1.º e 
2.º Ciclo) > Bibliotecas Municipais de Alverca e Quinta da Piedade.

22 e 29 de Setembro | 06, 13, 20 e 27 de Outubro – 2.ªs Feiras
10h00 – Visitas Guiadas: Uma Aventura na Biblioteca (para alunos do 1.º e 
2.º Ciclo) > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira

03, 10, 17, 24 de Setembro | 01, 08, 15, 22 e 29 de Outubro – 4.ªs Feiras
10h30 – “Guisado de Boas Maneiras” (para alunos do pré-escolar) > 
Biblioteca Municipal de Alverca.

04, 18 e 25 de Setembro | 02, 09, 16, 23 e 30 de Outubro – 5.ªs Feiras
11h00 – “Era uma vez… TIC TAC toca a dormir” (para alunos do pré-escolar 
e 1.º ano do 1.º Ciclo) > Biblioteca Municipal de Vialonga.

02 de Setembro – 3.ª Feira
10h00 e 14h00 – “De Férias na Biblioteca” (para crianças dos 6 aos 12 anos) > 
Biblioteca Municipal da Póvoa de Santa Iria

03 e 10 de Setembro – 4.ª Feira
10h00 – “Palavra Ilustrada” – Oficina de Desenho e Ilustração (para crianças dos 
6 aos 10 anos) > Biblioteca Municipal da Quinta da Piedade – Póvoa de Santa Iria.

08 e 11 de Setembro – 2.ª e 5.ª Feira
10h30 – “Ora Escuta” – (pais e crianças dos 6 aos 10 anos) > Biblioteca Municipal 
de Vialonga.

17 de Setembro | 15 de Outubro – 4.ª Feira
14h30 – “SOS Leituras" (crianças internadas) > Serviço de Pediatria do Hospital de 
Vila Franca de Xira

20 de Setembro – Sábado
10h30 – Manhãs no Museu “Jogos Romanos”: ateliê educacional e lúdico, sobre 
as origens de alguns jogos de tabuleiros romanos (crianças a partir dos 6 anos) – 
Museu Municipal de Vila Franca de Xira

22 de Setembro | 06 e 20 de Outubro – 2.ª Feira 
10h00 – “É tudo Meu” (crianças dos 3 aos 5 anos) – Biblioteca Municipal do Forte 
da Casa

26 de setembro– 6.ª feira
10h00 e 16h00 – "Jogo da glória do neorrealismo" (para crianças a partir dos 
6 anos) > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira. Integrada nas Jornadas 
Europeias do Património 2014

23 de Setembro | 07, 14, 21 e 28 de Outubro  – 3.ª e 5.ª Feira
11h00 - Bebeteca "O pequeno rugido brinca às escondidas com…" (Crianças dos 6 
aos 24 meses) > Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira

04, 11, 18 e 25 de Outubro – Sábado
10h00 – “Leitura para crescer” (para pais) – Fábrica das Palavras, Biblioteca 
Municipal de Vila Franca de Xira

04 de Outubro – Sábado
15h00 – “As histórias que nascem dos sons” (pais e crianças dos 8 aos 10 anos) – 
Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira

18 de Outubro – Sábado
10h30 - Bebeteca "O pequeno rugido brinca às escondidas com…" (pais e crianças 
dos 25 aos 36 meses) – Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal de Vila Franca 
de Xira

25 de Setembro  – 5.ª Feira                                                                                                                            
02, 09, 16, 23 e 30 de Outubro  – 5.ªs Feiras
18h00 - Ciclo de Cinema "Grandes Realizadores" 
> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira
 

27 de Setembro - Sábado                                                                                                                                     
11 e 25 de Outubro  – Sábados
11h00 - Ciclo de Cinema "Sábados Mágicos" 
> Fábrica das Palavras, Biblioteca Municipal de Vila Franca de Xira

Cinema

Música
27 de setembro – sábado
19h00 – Concerto pelo grupo Quinteto 5 Caminhos > Museu do Neo-Realismo, 
Vila Franca de Xira. Integrado nas Jornadas Europeias de Património 

01 de outubro – 4.ª Feira
Dia Mundial da Música > Programa descentralizado. Consulte pormenores no site 
municipal.

01 de outubro – 4.ª Feira
19h00 – Concerto Aberto ANTENA 2 > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de 
Xira 

24 de outubro – 6.ª Feira
21h30 – Prémio Carlos Paredes > Museu do Neo-Realismo, Vila Franca de Xira 

Atividades Movimento Associativo

1 a 29 de setembro
35.º Aniversário do Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa; Telf.: 309 898 064

27 de Setembro – sábado
Palestra “Os Caminhos de Santiago” > Grémio Dramático Povoense - Póvoa de 
Santa Iria, Telf.: 219 565 004

12 de outubro – domingo
6.º Raid BTT Miratejo > Clube Recreativo e Desportivo de Trancoso - São João dos 
Montes, Telf.: 219 502 943

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
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03 de Setembro – 4.ª Feira
16h00 – Tardes de Conversa: A Vinha da 
Quinta Municipal de Subserra através dos 
tempos. Oradora: Paula Carvalho > Núcleo 
de Alverca do Museu Municipal

13 de Setembro – Sábado
10h00 – Programa de Visitas Guiadas - 
Conhecer Alverca: Conhecer o Lugar 
do Adarse  Apoio: Paróquia de Alverca. 
Ponto de Encontro: Largo do Adarse 

26 de Setembro | 03, 10, 17, 24 e 31 de 
Outubro – 6.ª Feira 
14h30 – Leitura em voz alta > Fábrica 
das Palavras, Vila Franca de Xira 

26 de Setembro – 6.ª Feira
17h00 – Sextas-Feiras Patrimoniais 
Sem passado, não somos presente, 
nem futuro”: Projeto Ruin`Arte > Museu 
Municipal de Vila Franca de Xira. Orador: 
Gastão Brito e Silva, fotógrafo freelancer 
e fundador do Projeto Ruin `Arte. 
Integradas nas Jornadas Europeias de 
Património

27 de Setembro – Sábado 
14h00 – Mercado no Largo > Núcleo de 
Alverca do Museu Municipal

27 de Setembro - Sábado 
15h00 - Passeios com História -Salinas 
de Alverca > Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira. Ponto de Encontro: 
ETAR de Alverca do Ribatejo

27 de Setembro - Sábado 
16h00 - Conversas sobre Património e 
História: "Habitar o Mosteiro: aspetos 
da clausura feminina entre os séculos 
XVII e XVIII" > Núcleo de Alverca do 
Museu Municipal. Oradora: Luísa 
Jaquinet (doutoranda em História de 
Arte). Integradas nas Jornadas Europeias 
de Património

27 de setembro – Sábado
16h00 - Apresentação pública da 
Programação de Atividades do MNR 
para a nova temporada > Museu do 
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira. 
Integrada nas Jornadas Europeias de 
Património

27 de setembro – Sábado
17h00 - Apresentação do livro "Alves 
Redol e o Douro, correspondência para 
Francisco Tavares Teles" > Museu do 
Neo-Realismo, Vila Franca de Xira. 
Org.: Gaspar Martins Pereira, colaboração 
de António Redol e António Tavares Teles, 
com apresentação pelo Prof. Dr. António 
Monteiro Cardoso (ISCTE).

17h00 - Apresentação do livro "A 
sedução da ficção", organização de 
Arnaldo Saraiva > Museu do Neo-
Realismo, Vila Franca de Xira. . 
Org.: Atas do Colóquio do Centenário do 
Nascimento de José Marmelo e Silva, 
Faculdade de Letras do Porto. Com as 
presenças de Nelson Marmelo (filho de 
José Marmelo e Silva) e Tânia Moreira, 
da Universidade do Porto.
Integradas nas Jornadas Europeias de 
Património

01 de Outubro – 4.ª Feira
16h00 – Tardes de Conversa: D. António 
de Ataíde (1500-1563), 1.º Conde da 
Castanheira – Vida e Obra. Orador: 
Paulo Silva > Sala Polivalente do Núcleo 
de Alverca do Museu Municipal 

09 de Outubro – 5.ª Feira
16h00 – Ciclo de Conferências de 
Arqueologia: "Gruta da Pedra Furada 
– Vila Franca de Xira”. Oradores: 
Rui Boaventura (UNIARQ), João Luís 
Cardoso (Universidade Aberta), Ana 
Maria  (Universidade de Coimbra) e 
João Pimenta (Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira) > Museu Municipal de 
Vila Franca de Xira

09 de outubro – 5.ª Feira
16h30 – Sessão de encerramento 
da exposição "Augusto dos Santos  
Abranches: escritor e agitador 
cultural da lusofonia", pelo Curador 
da exposição, Prof. Dr. Arnaldo Saraiva 
e com a presença do Prof. Dr. Eugénio 
Lisboa > Museu do Neo-Realismo, Vila 
Franca de Xira. 

11 de Outubro – Sábado
10h00 – Programa de Visitas Guiadas - 
Conhecer Alverca: Conhecer o Museu 
Etnográfico da Casa do Povo de Arcena. 
Apoio: Casa do Povo de Arcena.Ponto de 
Encontro: Casa do Povo de Arcena.

25 de Outubro – Sábado
11h30 – Descerramento da Placa 
Evocativa do Centenário da Grande 
Guerra > Paços do Município e Praça 
Afonso de Albuquerque, Vila Franca de 
Xira 

25 de Outubro – Sábado 
14h00 – Mercado no Largo > Núcleo de 
Alverca do Museu Municipal
16h00 - Programa Conversas Sobre 
o Património e História - tema: "A 
produção militar portuguesa na Guerra 
de Restauração: 1640-1668". Orador: 
José Luís Gomes (doutoramento em 
História/Arqueologia) > Núcleo de 
Alverca do Museu Municipal

31 de Outubro - Sexta-feira
21h30 - Ciclo de Literatura: “A 
viagem das palavras“, com o escritor 
Mário Cláudio,para apresentação do 
livro  “Retrato de rapaz”. > Fábrica 
das Palavras, Vila Franca de Xira 

Encontros, Seminários e visitas Patrimoniais

Desporto

01 de Outubro 
4.ª Feira

Abertura 
da Nova Época Desportiva 

nos equipamentos 
municipais

 Complexo Desportivo 
Municipal de Vila Franca 

de Xira e as Piscinas 
Municipais de Alverca 
(incluindo Quinta das 

Drogas), Forte da Casa 
e Póvoa de Santa Iria

14 de Setembro – domingo
10h30 – Body Combat – “Programa Parado É que Não” 
(aula gratuita para todas as idades)
> Jardim Parque de Alverca do Ribatejo (junto à Piscina 
Municipal)

21 de Setembro – domingo
11h00 – Zumba Fitness – “Programa Parado É que 
Não” (aula gratuita para todas as idades)
> Exterior da Fábrica das Palavras, Vila Franca de Xira

27 de Setembro – sábado
10h30 – Comemorações do Dia Mundial do Coração 
“Programa Parado É que Não” (aula gratuita para 
todas as idades)
> Jardim Municipal (Constantino Palha) de Vila Franca 
de Xira

A partir de 1 de outubro ficam  
disponíveis várias modalida-
des dentro da oferta das ativi-
dades aquáticas e fitness.  
Consulte no Site Municipal as 
diversas modalidades e esco-
lha as suas preferidas entre 
Hidroginástica, Aprendizagem 
da Natação,Hidroterapia, Step, 
Zumba, Yôga, Pilates, entre 
muitas outras, dirigidas a to-
das as faixas etárias. 
Pratique exercício físico e con-
tribua para a melhoria da sua 
saúde!

AgEndA



    17 NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
                                 SET | OUT 2014

18 de Outubro – Sábado 
Final do Concurso de Bandas Jovens “RIFFEST”

Juventude

Evocação do Centenário da I Guerra Mundial 
> Programa Municipal

O Município de Vila Franca de Xira, através do Museu 
Municipal, vai associar-se às Comemorações do 
Centenário da I Guerra Mundial, não só através da 
organização de eventos neste âmbito, mas também 
através da promoção, junto da população, do devido 
enquadramento nacional deste acontecimento 
histórico, com especial destaque na participação de 
vários combatentes de origem Vila-Franquense.

A apresentação do programa que compõe as 
comemorações municipais está agendada para o dia 12 
de setembro, no Salão Nobre dos Paços do Município, 
ocasião na qual serão também assinados os protocolos 
de colaboração com várias entidades (Exército 
Português, Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE-
IUL e Liga dos Combatentes - Núcleo de Vila Franca de 
Xira, Vila Franca de Xira).

Destaque ainda para a exposição temática a realizar no 
Celeiro da Patriarcal, toda ela versada à participação 
dos Vila-Franquenses neste episódio traumático que 
assolou Portugal e o Mundo. A este propósito, para 
além da investigação documental já em curso, o Museu 
Municipal irá promover a recolha de fotografias e de 
outros objetos, bem como dos testemunhos orais junto 
dos descendentes de combatentes naturais de Vila 
Franca Xira ou de residentes neste Concelho. 

Esta efeméride é promovida pelo Ministério da Defesa 
Nacional, através de uma Comissão Coordenadora, 
cuja comemoração será realizada a partir de um 
programa cultural, a decorrer de 2014 a 2018.

Informações: divisão de Cultura, Turismo, Património e Museus, pelo 
telefone 263 280 350 ou para os mails mjoao.martinho@cm-vfxira.pt ou 
adelaide.cruz@cm-vfxira.pt).

Comemorações

No dia 18 de outubro tem lugar 
na Sociedade Filarmónica Recreio 
Alverquense, pelas 17h00, a grande final 
do concurso de Banda “Riffest“, com 
os três projetos musicais com  melhor 
pontuação obtida na fase eliminatória: 
“Monolith Moon”, “Lions Like Zebra” 
e “Black Bombain”. Entre maio e julho 
decorreram as quatro eliminatórias do 
Concurso levado a cabo pela Autarquia, 
com a colaboração da ACIS – Associação 
Empresarial dos concelhos de Vila 
Franca de Xira e Arruda dos Vinhos. 
Concorreram nove bandas, sendo que 
uma desistiu, passando as restantes 
oito pela avaliação do júri quanto à 
sua prestação em palco, execução e 
composição musical. 
Consulte o Site Municipal para mais 
novidades sobre este momento dedicado 
à juventude e à música.

AgEndA 
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Partido Socialista

Caras e caros munícipes,

As dificuldades sentidas pelas famílias, autarquias e 
empresas neste momento crítico que o país atravessa, 
fruto das políticas implementadas pelo Governo, 
têm-se generalizado. Ora, é em momentos destes 
que a estabilidade financeira das autarquias e a sua 
capacidade para investir e gerar dinâmicas locais, 
bem como garantir apoios sociais adicionais aos seus 
cidadãos, ganha especial importância.
Por isso, apesar da crise, o nosso Município tem 
conseguido continuar a multiplicar as suas zonas 
verdes e de lazer, tornando-as acessíveis a todos e 
todas; qualifica as instalações escolares, desportivas, 
culturais e de saúde, substituindo-se ao Estado 
central. Por isso dispomos hoje de uma ampla rede 
de serviços de apoio às famílias a cargo de IPSS’s, 
Associações e Coletividades ativas e solidárias. 
Porque a gestão municipal é cuidada, conseguimos 
– entre tantos outros aspetos - proporcionar apoios 
suplementares aos cidadãos em dificuldade; reforçar 
os apoios às crianças nas escolas e apoiar os nossos 
parceiros nas respostas que dão aos mais novos, 
idosos e pessoas com necessidades especiais.
A gestão pública também se faz com a participação 
direta dos cidadãos, que foram este ano já mais de 
onze mil a votar no nosso Orçamento Participativo, de 
um milhão de euros, para projetos a desenvolver nas 
diversas localidades. 
Educação, Cultura, Ambiente e Sustentabilidade são 
realidades concretizadas diariamente pelo Município, 
de norte a sul do Concelho, com medidas concretas 
e investimentos responsáveis, que procuram criar 
condições para a realização pessoal de todas as 
pessoas, e a dinâmica coletiva das comunidades. 
Por isso pretendemos poder contar com a sua 
intervenção e sentido critico permanentes. 
Contate-nos diretamente através de gav.ps@cm-vfxira.pt

Coligação Democrática Unitária

Caro(a) Munícipe, 

Num momento de crise económica nas famílias, a CDU 
tem vindo a apresentar medidas para, por exemplo, 
aliviar a degradação dos rendimentos como sucedeu 
com a conseguida baixa do I.M.I.
Numa postura reivindicativa e de proposta, a CDU 
tem dedicado atenção à degradação da recolha de 
resíduos sólidos e recicláveis. Bastante criticado pelas 
populações, este serviço, que é pago pelos munícipes, 
entrou, nas últimas semanas, numa situação de 
eminente ruptura, atendendo à incapacidade de 
recolha dos lixos durante vários dias.
Não desvalorizando as dificuldades impostas pelo 
Governo PSD/CDS, na contratação de pessoal e 
meios, o facto é que, por opção política, o PS, que 
gere a Câmara Municipal, não contratou o pessoal 
necessário nem investiu nos equipamentos para 
assegurar um serviço público eficiente e adaptado ao 
crescimento do concelho.
Lembrando que este concelho recebeu o prémio 
nacional “Cidades Limpas” e menção honrosa nas 
questões do ambiente e ordenamento do território no 
tempo da gestão CDU (1987/89/91/94/97), voltámos a 
apresentar soluções para esta sensível competência, 
além do correspondente investimento enquanto 
competência municipal que não poderá ser mais 
tratada de forma secundária pelo PS.
Simultaneamente, a CDU tem vindo a combater os 
perigos de uma eventual privatização da Empresa 
Geral de Fomento, SA, que detém uma participação 
maioritária na Valorsul, que é quem gere a valorização 
dos resíduos e as infraestruturas como é o caso do 
Aterro do Mato da Cruz. Este cenário de privatização, 
que é defendido pelo PSD e CDS, poderá, caso não seja 
travado, constituir-se como mais uma área de negócio 
de privados, feita à custa da destruição deste serviço 
público.
As populações podem sempre contar com a CDU.

Coligação Novo Rumo

Caros Amigos,

A Coligação Novo Rumo tem a sua origem no acordo 
autárquico concelhio entre o PPD/PSD, o MPT e o PPM. 
Contamos com dois Vereadores na Câmara Municipal, 
cinco eleitos na Assembleia Municipal e temos eleitos 
em todas as Assembleias de Freguesia no Concelho.
Aos responsáveis políticos cumpre dar o exemplo: 
apresentar diferentes caminhos, ir ao fundo dos 
problemas e encontrar melhores soluções, e depois 
assumir o compromisso e cumpri-lo.
Está sempre presente no nosso trabalho uma 
perspectiva crítica com vista a uma melhoria contínua 
e continuada do serviço público prestado pelo 
Município. Pautamo-nos sempre por uma política 
de transparência acima de qualquer sombra. Esta 
transparência exige muita determinação política, 
bem como fazer o que é correcto que nem sempre, 
ou mesmo quase nunca, é o mais simples, fácil 
e confortável. É certo que todos queremos uma 
Administração que funcione bem ao serviço dos 
munícipes, contudo, não basta querer. É preciso 
trabalhar muito para que tal suceda.
Estamos num novo ciclo de desenvolvimento. As 
potencialidades do nosso Concelho devem estar 
baseadas na capacidade de organização e valorização 
dos recursos existentes e nas competências 
coordenadas das nossas gentes.
A Coligação Novo Rumo desenvolve o seu trabalho com 
aqueles que assim o desejem, em prol do Concelho, 
rejeitando os “caminhos fáceis” que muitos teimam 
em percorrer.
Fale connosco, exija responsabilidades!
Pode entrar em contacto connosco através de:
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24 
2600-186 Vila Franca de Xira 
Tel: 263285603  | Tlm: 965163788
gav.cnr @ cm-vfxira.pt 
www.facebook.com/ColigacaoNovoRumo

Os textos acima são da responsabilidade das forças políticas respetivas e não refletem necessariamente a opinião da Câmara Municipal.

Educação

Município oferece livros escolares a alunos dos 1.º e 2.º ano de escolaridade de famílias desfavorecidas

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

No início deste ano letivo a Câmara Municipal 
procede à oferta de manuais escolares a cerca 
de 850 alunos, do 1.º e 2.º ano de escolaridade, 
inseridos no escalão A ou B da Ação Social 
Escolar (ASE).
No ano letivo passado a Autarquia tinha atribuído 
gratuitamente os livros escolares aos alunos do 
1.º ano de escolaridade, alargando-se agora esta 
medida também aos alunos do 2.º ano, cujos 
agregados familiares são menos favorecidas.
Relembra-se que o escalão da ASE reflete o 
escalão de Abono de Família atribuído pelo 
Instituto da Segurança Social, sendo que, 
sempre que se verifiquem alterações ao nível 
da composição e/ou rendimentos do agregado 
familiar em que o aluno se insere, poderá ser 
solicitado junto do Instituto da Segurança Social, 
pelo interessado, a revisão do escalão, a qual 
terá naturalmente repercussões no escalão ASE 
atribuído. Com esta medida, a Câmara Municipal 
pretende apoiar mais e melhor quem mais 
precisa.
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PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA
10 de Setembro* – 4.ª Feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública. 
União de Freguesias de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz.
Intervenção do público: 12h30  

24 de Setembro – 4.ª Feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública. 
Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira  
Intervenção do público: 12h30

08 de Outubro* – 4.ª Feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública.
União de Freguesias de Alverca do 
Ribatejo e Sobralinho
 Intervenção do público: 12h30 

22 de Outubro – 4.ª Feira
09h30 – Reunião Ordinária e Pública. 
Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira 
Intervenção do público: 12h30 

PRÓXIMA 
ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
25 de setembro* - 5.ª Feira
18h00 – Sessão Ordinária
* Reuniões itinerantes, consulte locais 
específicos em www.cm-vfxira.pt

FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADE
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

NIF: 506 614 913
Praça Afonso de Albuquerque, n.º 2
2600-093 Vila Franca de Xira 
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Tel.: 263 285 600
www.cm-vfxira.pt
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ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

Voto de Pesar – Falecimento do pintor e arquiteto 
Nuno San-Payo
Aprovado por unanimidade.

Moção – Fundo de Apoio Municipal – Novo ataque 
ao Poder Local 
Aprovado por maioria.

PROTEÇÃO CIVIL 

Parecer – Pedido de autorização prévia para ações 
de arborização, Rejaar 2735 
Aprovado por maioria.

APOIO AO MUNÍCIPE E ATIVIDADES ECONÓMICAS 

Mercado Abastecedor do Concelho de Vila Franca 
de Xira – Alteração de Titularidade do Lugar 5-B  
Aprovado por unanimidade.

Mercado Retalhista de Vila Franca de Xira – 
Alteração de titularidade da loja 23/24
Aprovado por unanimidade.

GESTÃO URBANÍSTICA, PLANEAMENTO
E REQUALIFICAÇÃO URBANA 

Aumento de comproprietários – Terreno situado na 
matriz n.º 4, secção n.º AA – Vialonga 
Aprovado por unanimidade.

Decisão de caducidade do loteamento denominado 
por Colina dos Bispos – Vila Franca de Xira  
Aprovado por unanimidade.

Alteração ao loteamento denominado por Malva 
Rosa – Verdelha (Ex-Mague) – Alvará de loteamento 
n.º 4/03, de 17/07 – Aceitação de princípio e 
abertura de inquérito público 
Aprovado por maioria.

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
município sobre o lote 60 do loteamento Quinta da 
Azinheira – Alverca do Ribatejo  
Aprovado por unanimidade.

Cancelamento da hipoteca legal a favor do 
município sobre o lote 61 do loteamento Quinta da 
Azinheira – Alverca do Ribatejo 
Aprovado por unanimidade.

OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS

Reparação de deficiências na Piscina Municipal do 
Forte da Casa - Acionamento de garantias
Aprovado por unanimidade.

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga 
– 1.ª fase – Vialonga – Auto de vistoria e receção 
definitiva e liberação das garantias bancarias 
Aprovado por unanimidade.

Ecobairros – Reforço da mobilidade e eliminação das 
barreiras arquitectónicas Póvoa de Santa Iria – Conta 
Final 
Aprovado por unanimidade.

Reconstrução de muro de suporte na EN 248-3, 
junto a Quinta de Santo António – São João dos 
Montes – Conta final, auto de vistoria e receção 
definitiva e liberação de 25% da caução total
Aprovado por unanimidade.

Requalificação da rua Alves Redol – Fase 3 (Troço 
entre a Rua Almeida Garrett e a Av. Pedro Victor) – 
Vila Franca de Xira – Conta final 
Aprovado por unanimidade.

Ecoparque – Hortas Urbanas – Póvoa de Santa Iria 
– Conta final 
Aprovado por unanimidade.

Execução da Escola Basica do 1.º Ciclo do 
Sobralinho – Desenvolvimento do plano de 
segurança e saúde 
Aprovado por unanimidade.

Recargas de pavimentos 2014 – Concelho de Vila 
Franca de Xira – Adjudicação 
Aprovado por maioria.

Recargas de pavimentos 2014 – Concelho de Vila 
Franca de Xira – Nomeação de coordenador de 
Segurança em obra 
Aprovado por unanimidade.

Execução do Parque Urbano da Quinta da Flamenga 
– Fase 4A – Vialonga – Devolução de valor pago 
pelas peças do procedimento 
Aprovado por unanimidade.

Projeto de execução da requalificação da rua Luis 
de Camões – Vila Franca de Xira – Parecer prévio 
vinculativo 
Aprovado por unanimidade.

GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E JURÍDICA

Procedimento concursal para a constituição de 
relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado para Assistente Operacional 
(Área de Cantoneiro de Limpeza) – Recrutamento 
excecional 
Aprovado por unanimidade.

Empreitada do Parque Urbano da Póvoa de Santa 
Iria – 1.ª e 2.ª fases - Substituição de valores 
retidos por garantia bancaria  
Aprovado por unanimidade.

Fornecimento de combustíveis rodoviários ao 
abrigo do Acordo Quadro – Início do procedimento e 
remessa a assembleia municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual 
Aprovado por unanimidade.

Contratação de serviços de impressão e 
acabamento de 2 edições do Boletim Informativo 
Municipal - Parecer prévio vinculativo 
Aprovado por maioria.

Contrato de prestação de serviços – ATL e CAF – 
2013/2014 – Recurso hierárquico – Indeferimento 
 Aprovado por maioria.

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Feira Anual de Outubro 2014 – Seleção de 
candidatos com lugar atribuído 
Aprovado por unanimidade.

III Salão Automóvel e Motociclos de Vila Franca de 
Xira – Horário e constituição de fundo de maneio 
Aprovado por unanimidade.

AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE, DESPORTO, 
EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa Prohabita - Empreitada de reabilitação 
de frações em edifícios no Bairro Municipal da 
Cevadeira – Castanheira do Ribatejo – Receção 
definitiva parcial 
Aprovado por unanimidade.

MOVIMENTO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE

Cedência de terreno em direito de superfície – 
Grupo Desportivo de Vialonga 
Aprovado por unanimidade.

Programa de Apoio ao Movimento Associativo – 
Quota institucional 2014 
Aprovado por maioria

Apoio municipal ao XIX Curso de Direção Coral e 
Técnica Vocal – Protocolo 
Aprovado por unanimidade.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Estacionamento e circulação na rua Alves Redol – 
Vila Franca de Xira 
Aprovada a Alternativa A por maioria;
Rejeitada a Alternativa B por unanimidade; 
Rejeitada a Alternativa C por maioria.

  DELIBERAÇÕES

Reunião de Câmara de 23 de julho de 2014
Centro Comunitário de Vialonga
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