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

Município entrega alvarás de loteamento de AUGI 

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira entregou formalmente aos representantes das popu-
lações das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) da Quinta da Bela Vista e Quinta da Ponte, em 
São João dos Montes, os respetivos alvarás de loteamento.
Estas operações de loteamento de iniciativa da Câmara Municipal têm como objetivo primordial a 
sua adequação às exigências urbanísticas atuais. 
Os respetivos estudos de loteamento, oportunamente aprovados em Reunião de Câmara, tiveram 
agora o seu alvará entregue.
  
Na Quinta da Bela Vista a área de intervenção de 47 040,00 m2 prevê: 

- A constituição de 98 lotes para construção de edifícios, destinados predominantemente ao uso 
habitacional unifamiliar;
- A cedência para o domínio público de 8 580,10m2 m2, destinados a arruamentos e passeios; 
- A cedência para o domínio público de 2 024m2 para zona verde de proteção.

Na Quinta da Ponte, uma área de intervenção de 205 885,00 m2  está previsto o seguinte:
- A constituição de 383 lotes para construção de edifícios, destinados predominantemente ao uso 
habitacional unifamiliar.
- A cedência para o domínio público de 36 173,57m2, destinados a arruamentos e passeios; 
- A cedência para o domínio público de 17 629,30m2 para zona verde de proteção;
- A cedência de 5 790,00m2 para equipamento;
- A cedência para o domínio público de 183 lugares para estacionamento e quatro lugares de 
estacionamento destinados a utilizadores com mobilidade condicionada.

A Câmara Municipal continua a trabalhar no sentido de assegurar a qualificação e legalização 
destas zonas visando a melhor organização espacial do seu território e com isso, protegendo, 
também, a sua população.

A Câmara Municipal aprovou no dia 18 de março, o proto-
colo para a cedência de terreno municipal e construção da 
nova Esquadra da PSP na sede de Concelho.
O Presidente da Câmara Municipal apresentou a proposta 
manifestando que “a PSP precisa de ter boas condições de 
trabalho que há muitos anos não tem. Gostaríamos que o 
concurso para as obras avançasse este ano. Falta acertar 
com o Ministério os pormenores para avançar com a assi-
natura do protocolo”.
O imóvel municipal fica localizado na Rua Luis de Camões, 
em Vila Franca de Xira sendo que as obras de reabilitação 
e adaptação do edifício terão um custo máximo estimado 
de €450.000,00. Tal como já aconteceu noutros momentos 
de gestão da Câmara Municipal, nomeadamente escolas e 
centros de saúde, também agora a autarquia substitui-se 
ao Estado, na prossecução da qualidade de vida e de ser-
viços para Vila Franca de Xira, sendo ressarcida posterior-
mente do investimento. 
O executivo municipal pretende com esta medida prosse-
guir com a linha de bom entendimento e espirito de colabo-
ração, em prol da segurança das pessoas e bens.

Volta a Portugal em Bicicleta 2015
em Vila Franca de Xira 

A última etapa da 77.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta 
vai arrancar de Vila Franca de Xira, no dia 9 de agosto. 
Da avaliação que se fez, da promoção da imagem do Concelho 
e promoção da atividade económica e influência que uma prova 
destas tem a nível nacional, o Executivo Municipal entendeu 
que seria uma excelente proposta para o município em termos 
do custo/benefício. Nos próximos três anos, até 2017, o muni-
cípio de Vila Franca de Xira prepara-se para ser um dos palcos 
principais da Volta a Portugal em Bicicleta, um dos maiores 
eventos desportivos nacionais, com uma grande mobilização 
da população e extensa cobertura mediática, prevendo-se um 
retorno positivo para o turismo e economia local.

Câmara Municipal avança com protocolo  
para nova esquadra para a PSP
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Alberto Mesquita
Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira

Cara e caro Munícipe,

Nesta edição do “Notícias do Município” damos a conhecer a consolidação de contas e os resultados 
orçamentais obtidos pela Câmara Municipal e pelos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento (SMAS) 
no ano de 2014.
São resultados que consideramos bastante satisfatórios uma vez que, não só obtivemos resultados 
orçamentais positivos, como, genericamente, melhorámos em vários indicadores.
Na Câmara Municipal, o ano foi fechado com um saldo positivo de cerca de €17.7000.000,00; aumentámos a 
independência financeira e reduzimos o endividamento líquido por habitante. Mantivemos as contas em dia e 
sem pagamentos em atraso. Esta performance é para nós especialmente significativa, num ano de conjuntura 
externa desfavorável, que tantas dificuldades tem trazido. No entanto, o rigor perseguido ao nível orçamental 
permitiu prosseguir com as nossas políticas e medidas de proximidade, com vista ao bem-estar e qualidade 
de vida da população do Concelho, mantendo como prioridades as áreas da educação, da solidariedade social, 
da cultura, do turismo ou da qualificação do espaço público.
Apraz-me também salientar o facto de, entre os Municípios abrangidos pelo programa de fundos comunitários 
PORLISBOA, o de Vila Franca de Xira ter sido o que maior financiamento obteve, permitindo a concretização de 
projetos importantes, nomeadamente no que à requalificação ambiental e ribeirinha diz respeito.
Relativamente aos SMAS, também se obteve um resultado orçamental positivo de perto de €2.900.000,00, 
destacando-se igualmente a redução das perdas de água em 18,8%, resultado do investimento efetuado em 
aquisição de tecnologia e renovação da rede de distribuição.

Só com este tipo de resultados poderemos continuar a trabalhar para um Concelho cada vez melhor. Exemplo 
disso é a possibilidade de avançarmos para a nova esquadra da PSP de Vila Franca de Xira. Chegámos 
finalmente a acordo com o Ministério da Administração Interna e, com um investimento estimado de cerca de 
450 mil euros, o Município avançará, se possível ainda este ano, com as obras de adaptação do antigo quartel 
da GNR na cidade (Rua Luís de Camões) para a PSP, sendo posteriormente ressarcida do valor pelo Governo.

Também relativamente às corporações de Bombeiros Voluntários do Concelho, a Câmara Municipal vai 
reforçar o seu apoio, com vista a um melhor socorro e ajuda aos cidadãos.

Na Educação, vamos aumentar o investimento na Ação Social Escolar do próximo ano letivo, oferecendo 
os livros escolares aos alunos do escalão A e B até ao 3.º ano de escolaridade. Entretanto, teve já início a 
construção de uma nova escola básica em Vialonga, que permitirá colmatar os problemas relacionados com 
os horários duplos, a prática desportiva e a toma de refeições. Também em Vialonga teve início a requalificação 
de quatro parques infantis que irão permitir as melhores condições para os momentos de brincadeira dos 
mais pequenos, no âmbito do Orçamento Participativo (OP). A edição deste ano do OP recebeu 90 propostas, 
que estão agora em fase de análise. Em julho conheceremos aquelas em que poderá votar, para o investimento 
de 1 milhão de euros do orçamento municipal.

Nos próximos meses a Câmara Municipal continua a propor-lhe várias iniciativas de lazer, cultura e desporto 
para todas as idades. Festival da Juventude, Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos, Exposição Canina e 
Passerelle d’Ouro são alguns dos exemplos.
Entretanto estamos já na preparação de dois dos momentos altos do ano, de festa e de exaltação de um dos 
nossos fatores identitários: a Festa Brava. Refiro-me à 26.ª Semana da Cultura Tauromáquica, de 26 de junho 
a 2 de julho e, logo a seguir, a festa maior do Ribatejo: a 83.ª edição do Colete Encarnado, de 3 a 5 de julho.

Contamos consigo!
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Câmara Municipal com resultado orçamental positivo 
de perto de 17.700.000,00€ 
Aprovados os Documentos de Gestão Financeira 
do Município de Vila Franca de Xira

No dia 18 de março o Executivo da Câmara Municipal e no 
dia 01 de abril a Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira 
aprovaram as prestações de contas relativas ao ano de 2014 
da Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento de Vila Franca de Xira.

No que respeita ao resultado orçamental da Câmara Muni-
cipal, o ano de 2014 foi fechado com um saldo positivo de 
perto de 17.700.000,00€ (dezassete milhões e setecentos mil 
euros). A este respeito, o Presidente da Câmara Municipal, 
Alberto Mesquita, salientou que “apesar da conjuntura exter-
na desfavorável, as políticas públicas de proximidade pros-
seguidas pelo Município de Vila Franca de Xira continuaram 
a visar o incremento do bem-estar e da qualidade de vida 
das populações, bem como a coesão do território concelhio, 
priorizando, de forma inequívoca, as áreas da educação, da 
solidariedade social, da cultura, do desporto, da qualificação 
e da modernização do espaço e dos equipamentos públicos, 
das infraestruturas coletivas e da promoção do turismo” mas 
também que o Município revela “solidez e estabilidade, capa-
cidade de previsão e cobrança da receita, e de execução de 
investimentos, mantendo as suas contas em dia, sem paga-
mentos em atraso.”

Vários indicadores orçamentais e patrimoniais melhoraram 
relativamente ao ano anterior, nomeadamente na subida da 
independência financeira, no grau da execução da receita co-
brada face à despesa e na redução do endividamento líquido 
por habitante.

Nos documentos agora aprovados, destaca-se igualmente 
o facto de Vila Franca de Xira ter sido, de todos quantos se 
encontram abrangidos pelo PORLISBOA, o Município que o 
maior montante de financiamento comunitário conseguiu 
para o seu território, permitindo assim a concretização de 
projectos importantes.
Obras como a Fábrica das Palavras, o Espaço Cultural Fer-
nando Augusto, a regularização do Rio Grande da Pipa, a Es-
cola Básica do Sobralinho, a retirada do amianto das escolas 
e as diversas intervenções levadas a cabo no âmbito do Orça-
mento Participativo são exemplos do investimento realizado.
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Alberto Mesquita sublinhou que, 
com estes resultados,  
“salvaguardamos os superiores 
interesses do Município  
e das populações, uma vez  
que a sustentabilidade  
e a responsabilidade orçamental  
e financeira são determinantes  
e essenciais para podermos  
continuar a prosseguir  
uma política de investimento  
público que qualifique  
o conjunto do nosso território  
e promova a coesão social”.

Serviços Municipalizados  
acompanham resultados positivos

Relativamente aos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Fran-
ca de Xira, o ano de 2014 fechou com um resultado orçamental positivo de perto de 
2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil euros). 

Um dos aspetos que os documentos aprovados destaca é a redução significativa das 
perdas de água, que em 2014 baixou para os 18,8%, resultado de um investimento em 
tecnologia que permite aos serviços uma constante monitorização e, em caso de con-
firmação de roturas, uma resposta pronta e eficiente.

O Presidente do Conselho de Administração, António Oliveira, referiu que se verifica 
que “a evolução da situação financeira dos SMAS continua assente numa estrutura só-
lida, demonstrando a capacidade de solvência dos compromissos assumidos, quer a 
curto, médio e longo prazo”.

Os resultados financeiros apresentados pela CM e SMAS demonstram que o rigor e o 
reforço da consolidação das finanças municipais, com vista a assegurar a sustentabili-
dade financeira no médio e longo prazo, continuam a ser objetivos cruciais que marcam 
a política do Município de Vila Franca de Xira.

Os documentos poderão ser consultados em www.cm-vfxira.pt 
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OBRAS EM CURSO 

Rua Luís de Camões - Vila Franca de Xira                             
O troço entre a Praça Afonso de Albuquerque e o Largo 5 de Outu-
bro, encontra-se, até junho, em obras de remodelação da rede de 
saneamento, num investimento dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento (SMAS) de cerca de €126.000,00.

Adaptação do Edifício do Ninho de Empresas  
para instalações da EB N.º 2  - Vialonga
Valor: €141.602,44 + IVA

Beneficiação do sistema de drenagem pluvial  
do mercado retalhista - Vila Franca de Xira
Obra em fase de adjudicação
Valor: € 56.800,00 + IVA. 120 DIAS
  
Circuito de Manutenção - Parque Entre Escolas  
Forte da Casa 
Valor: € 47.788,00 + IVA

Execução da EB do Sobralinho
Obra em Desenvolvimento
Valor: €1.499.155,05 + IVA

Reparação e montagem de cais na Vala do Carregado 
e Cabo de Lezíria 
Valor: € 11.899,00+ IVA

Arrancaram as obras para a nova 

Escola Básica n.º 2 de Vialonga 
No final de março teve início a empreitada para a nova Escola EB 
n.º 2 de Vialonga. Com um preço base de €2.670.000,00 e um prazo 
de execução previsto para 330 dias, este é um investimento que tem 
vindo a ser planeado em parceria com a comunidade educativa local 
(direção do Agrupamento, Associações de Pais e Junta de Fregue-
sia) e que pretende melhorar as condições de educação, permitindo 
eliminar os horários duplos atualmente em vigor e a passagem de 
um significativo número de alunos para a Escola a Tempo Inteiro. 
As crianças poderão usufruir de espaços privilegiados no que res-
peita ao serviço de refeições e à prática de atividade física, dadas as 
sinergias criadas com a proximidade do Pavilhão Municipal. Prevê-
-se a inauguração da Escola no início do ano letivo de 2016/2017. 

OBRAS CONCLUÍDAS 
    

Execução do Parque Urbano da Quinta  
da Flamenga – 4.ª fase-Vialonga  
Valor: € 224.561,16 + IVA  
     
Recargas de Pavimentos de 2014  
Município de Vila Franca de Xira
Valor: € 477.000,01 + IVA  

Requalificação dos Lagos do Jardim José Vidal  
Alverca do Ribatejo
Valor: € 136.282,85 + IVA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O novo Skate Park   
da Quinta da Piedade - Póvoa de Santa Iria 
abriu no dia 25 de Abril
A Câmara Municipal dedicou um momento específico à juventude 
no dia do 41.º aniversário do 25 de Abril com a inauguração do Ska-
te Park Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria. Com um investi-
mento de €10.380,00, este espaço reúne excelentes condições para 
a prática de skate, permitindo a realização de algumas das mano-
bras mais admiradas pelos praticantes desta modalidade. Esta obra 
tem por objetivo alargar e diversificar a oferta de lazer para os mais 
jovens com atividades saudáveis, incentivando a prática das moda-
lidades em questão, mas sobretudo fomentar o espírito desportivo. 
 
 
 

ObrAS E rEQUALIFICAçãO UrbAnA    

A obra encontra-se em fase de conclusão. Estão em curso a execução 
de infraestruturas de gás no novo pontão e a regularização de mar-
gens onde foi demolido o antigo pontão. A obra surge na sequência 
da manifesta insuficiência de vazão de água, sempre que chovia com 
mais intensidade, naquele lugar da freguesia. Sendo frequentes as 
inundações do troço da EN 1-3, paralela ao curso de água e das ha-
bitações contíguas a esta acessibilidade, foi lançado o concurso em 
2011 para a resolução deste problema. Estes trabalhos, com vista a 
garantir uma maior tranquilidade à população local, implicam um in-
vestimento na ordem dos 4.390.000,00 € (+ IVA).

Regularização Fluvial do Rio Grande  
da Pipa e Construção de Pontão 
– Castanheira do Ribatejo
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DESEnVOLVIMEnTO SUSTEnTÁVEL 

OP 2015 – 90 Propostas  
continuam a afirmar  
a participação e a cidadania!

2015

Até 29 de maio   
Doação de brinquedos nas Casas de Juventude   
No âmbito do programa de caráter social “Reciclar + Dar = Ajudar”, levado a cabo pela Câmara Municipal, 
a “Campanha para o Hospital” decorre até ao dia 29 de maio. Esta iniciativa pretende promover a doação 
de pertences didáticos e/ou para lazer como livros, brinquedos, DVD’s e jogos, para motivação e melhor 
recuperação possível dos internados na ala pediátrica. Esta entrega deve ser feita nas Casas de Juventu-
de, de terça a sexta-feira, das 14h00 às 18h00. No Dia Mundial da Criança, a 1 de junho, será realizada a 
entrega oficial destes objetos.

Educação ambiental  
para os mais pequenos  no “Dia Mundial 
da Floresta” e no “Dia Mundial da Água” 
Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal e dos SMAS, 
crianças do ensino Pré-escolar assinalaram o “Dia Mundial da 
Floresta” e o “Dia Mundial da Água” com atividades nas zonas 
da Estufa e Parral da Quinta Municipal da Piedade, na Póvoa de 
Santa Iria. As ações estiveram direcionadas para a sensibiliza-
ção da importância da Floresta autóctone, como contributo in-
dispensável para a biodiversidade e caracterização das regiões 
e ainda na importância da preservação da água. 

Contribua para um concelho 
mais limpo:

• Acondicione os seus resíduos em 
sacos fechados e deposite-os nos 
respetivos contentores, fechando 
sempre a tampa de seguida;
• Deposite os sacos nos 
equipamentos para deposição 
de resíduos entre as 20h00 e as 
00h00, diminuindo assim o tempo 
de permanência dos resíduos 
nos contentores. 

A utilização adequada dos equi-
pamentos para deposição de 
resíduos é essencial para pre-
servar a saúde pública e o bem-
-estar da população, contribuin-
do também para a conservação 
dos contentores. Neste sentido, 
com a colocação correta dos re-
síduos evita-se a formação de 
maus odores, a criação de focos 
de insalubridade para pragas 
urbanas e a contaminação dos 
equipamentos, o que leva ao au-
mento da frequência da lavagem 
dos mesmos, refletindo-se na taxa 
de gestão de resíduos urbanos.

PARA QUALQUER 
ESCLARECIMENTO 
CONTACTE:
Divisão de Ambiente,  
Sustentabilidade 
e Espaço Público
EN 10, Pavilhão Multiusos 
de Vila Franca de Xira, 1.º
2600 Vila Franca de Xira
Telf.: 263 285 600 
higienepublica@cm-vfxira.pt

LINHA VERDE
800 206 726 

Reforçados os meios para a Proteção Civil, 
Tratamento de Águas Pluviais  
e de Abastecimento
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e os Serviços Municipais 
de Águas e Saneamento (SMAS) fizeram um investimento de cerca 
de €400.000,00 na renovação e reforço da frota automóvel, de forma 
a aumentar a capacidade de resposta dos serviços prestados à po-
pulação.  O Serviço Municipal de Proteção Civil ficou dotado de um 
veículo versátil e polivalente (pick up) e os SMAS têm agora ao servi-
ço da limpeza e desobstrução de coletores, um aliado equipado com 
a mais recente tecnologia e equipamento. Outros serviços como a 
fiscalização, o apoio ao tratamento de águas e à fiscalização também 
saíram reforçados com este investimento.

As 90 propostas e ideias apresentadas, nesta edição, con-
solidaram o sucesso já alcançado no OP 2014, manten-
do-se os níveis elevados de participação. As propostas 
encontram-se agora em fase de análise, como preveem 
as Normas de Participação, estando a equipa técnica a 
verificar a sua elegibilidade, após o que será publicada a 
lista final dos projetos a submeter a votação. 
No âmbito da transparência que se impõe ao proces-
so, o conjunto total de propostas rececionadas nos 
Serviços Municipais estão disponíveis para consul-
ta em www.cm-vfxira.pt ou em http://op.cm-vfxira.pt.  
Em julho dá-se início à fase das votações das propostas 
elegíveis.
Participe! Venha Decidir!
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Câmara atribui Prémios de Mérito  
e Excelência e cria Programa  
de Atribuição de Estágios
A Câmara Municipal decidiu instituir medidas de incentivo ao 
sucesso escolar e profissional, no seguimento da sua atuação 
como parceiro ativo dos estabelecimentos escolares do Conce-
lho, que defende a valorização do mérito e reconhecendo a im-
portância de aprendizagens complementares ao contexto escolar.  
Assim, e após um processo de consulta pública, foram aprovados, 
os Regulamentos de Atribuição de Prémios de Mérito e Excelên-
cia de âmbito escolar para o Ensino Básico – 2.º e 3.º Ciclos, bem 
como para o Programa de Atribuição de Estágios para o Ensino 
Secundário e Superior. Pretende-se, com a atribuição dos pré-
mios, reconhecer nos alunos finalistas do 2.º e 3.º ciclos do ensi-
no básico, a assiduidade, o esforço e o desempenho escolar, assim 
como o trabalho em ações meritórias em prol da comunidade.  
No que respeita aos estágios, o objetivo é proporcionar aos jovens 
finalistas do ensino secundário e superior, com distinção no seu 
desempenho escolar, períodos de formação em contexto real de 
trabalho, permitindo-lhes adquirir competências técnicas e sócio 
profissionais indispensáveis à sua futura inclusão no mercado de 
emprego. 

     

 

Município aumenta investimento  
na Ação Social Escolar
A gestão municipal tem tido especial foco na política educativa, 
com especial incidência na Ação Social Escolar, pelo que foi apro-
vado em Reunião de Câmara, a 25 de março, no âmbito do ano le-
tivo 2015/2016, o alargamento do apoio, nomeadamente através da 
oferta de manuais escolares, aos alunos de escalão A e B do 3.º ano 
de escolaridade. Esta aposta prevê ainda o pagamento das compar-
ticipações familiares às crianças oriundas de famílias de mais bai-
xos rendimentos, nas atividades de animação e apoio à família, na 
educação pré-escolar. 
A medida visa a criação de um conjunto de apoios, que combatem 
a exclusão social e promovem a igualdade de oportunidades das 
crianças e jovens do Concelho, vindo no seguimento de outras, já 
com larga aplicação, como auxílios económicos, livros, material 
escolar e visitas de estudo; apoio alimentar; transportes escolares 
e promoção da escola a tempo inteiro. 

O “Laboratório de Artistas 2015”, inicia-
tiva anual dirigida aos alunos das turmas 
de artes do Concelho, decorreu entre 24 
e 26 de março na Quinta Municipal de 
Subserra (São João dos Montes). 
Proporcionando aos participantes o 
ambiente ideal para o aperfeiçoamen-
to das suas capacidades artísticas, 

este encontro contou com alunos das 
escolas secundárias do Forte da Casa, 
de Vila Franca de Xira (Reynaldo dos 
Santos) e de Alverca do Ribatejo (Gago 
Coutinho). O tema foi “A  Água”, a sua 
importância nas nossas vidas e a beleza 
física que lhe é inerente. 

O Laboratório de Artistas culmina-
rá com a realização de uma exposição 
coletiva dos trabalhos realizados pelos 
alunos durante o encontro e terá lugar 
no Pavilhão Multiusos de Vila Franca 
de Xira, nos dias 7, 8 e 9 de maio, in-
tegrada na programação do Festival da 
Juventude. 

Quinta Municipal de Subserra transformou-se  
em Laboratório de Artistas
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20.ª Corrida das Lezírias renova êxito em 2015 
A Lezíria, o sol e a paixão pelo atletismo atraíram 2500 atletas a Vila Franca de 
Xira. O domingo cheio de sol, a alegria de 2500 atletas participantes (dos 7 aos 
80 anos), o percurso fascinante da prova, não descurando o profissionalismo 
e a experiência da organização, foram as variáveis que concorreram para o 
sucesso da 20.ª edição da Corrida das Lezírias, realizada no dia 8 de março. 
A prova contou com uma participação recorde na caminhada e nos escalões 
jovens, sendo que teve a segunda maior participação de sempre nos 15 Km. 
Bruno Lourenço, do Sporting CP e Katarina Larsson, da Caetano Auto, foram 
os vencedores, nos escalões respetivos, da 20.ª Corrida das Lezírias (consulte 
os restantes resultados em www.xistarca.pt). Veja ou reveja as imagens deste 
grande evento em www.cm-vfxira.pt.

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de 
Segurança Pública (COMETLIS - PSP) comemo-
rou, no dia 11 de março, o seu 148.º aniversário 
na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira. 
O Comandante do COMETLIS fez questão de su-
blinhar que o Presidente da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira“ desde o primeiro momen-
to manifestou, um total apoio e envolvimento na 
realização deste evento na sede do Concelho, 
assim como no apoio a melhores condições para 
funcionamento da PSP, pelo que os nossos agra-
decimentos são redobrados”. A cerimónia solene 
teve lugar no auditório da Fábrica das Palavras, 
presidida pelo Secretário de Estado Adjunto da 
Ministra da Administração Interna, Fernando Ale-
xandre, com as presenças do Presidente da Câ-
mara Municipal de Vila Franca, Alberto Mesquita, 
do Diretor Nacional da PSP, Superintendente Luís 
Farinha, assim como do Comandante Metropoli-
tano da PSP de Lisboa, o Superintendente Jorge 
Maurício, entre outras individualidades.

Vila Franca de Xira recebe 
comemoração do 148.º Aniversário  
do Comando Metropolitano de Lisboa  
da Polícia de Segurança Pública

Até 10 de maio, o melhor humor gráfico está 
em Vila Franca de Xira
No dia 14 de março, o Celeiro da Patriarcal ficou repleto de convidados na 
inauguração da 16.ª edição da “Cartoon Xira”. Foram muitos os que quise-
ram ver em primeira mão os trabalhos de alguns dos nomes maiores do 
cartoon português da actualidade - António, Bandeira, Brito, Carrilho, Cid, 
Cristina, Gargalo, Gonçalves, Maia e Monteiro - na exposição “Cartoons do 
Ano 2014” e conhecer a obra do cartoonista estrangeiro convidado, o pola-
co Pawel Kuczynski, com a exposição “Reflexos”.
Desta mostra consta ainda um painel com os nomes de todos quan-
tos se quiseram juntar ao Município num manifesto a favor da Liber-
dade de Expressão. Na ocasião, foi também criado um mural com 
assinaturas de todos aqueles que, à semelhança do executivo da Câ-
mara Municipal e dos cartoonistas presentes, repudiam o atentado 
ao satírico francês, Charlie Hebdo. Até ao final da iniciativa, todos os 
que assim o entendam, poderão deixar no local a sua assinatura. A ini-
ciativa tem entrada livre, a não perder, patente até ao dia 10 de maio. 
 

 
 

Seminário “Sável - A Afirmação de uma Marca do Tejo”  
promoveu iguaria ribeirinha
Dezenas de apreciadores do produto turístico “sável” reuniram-se no Pavilhão Multiusos de 
Vila Franca de Xira, no seminário  - “Sável - A Afirmação de uma Marca do Tejo”, levado a cabo 
pela Autarquia no passado dia 21 de março. O Presidente da Câmara Municipal referiu-se a 
“Março, Mês do Sável”, não só como uma campanha de gastronomia, mas como uma marca, 
alertando para o facto do sucesso desta ação passar não apenas pelo trabalho autárquico, mas 
também por uma concertação de esforços de outros agentes fundamentais, nomeadamente 
municípios com tradição na pesca e confeção do Sável, empresários, comunidade piscatória 
e demais entidades com interesses na matéria. Defendeu ainda “a necessidade de desasso-
reamento do rio Tejo para que se possa aproveitar de forma mais plena, ao nível económico e 
turístico, o que aquela autoestrada pode proporcionar”. O showcooking, a prova de vinhos re-
gionais, bem como o artesanato temático cativaram também o interesse do público presente. 
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O Grupo de Teatro Esteiros, da Sociedade Euterpe Alhandrense, foi o 
vencedor do Prémio Municipal de Teatro Mário Rui Gonçalves 2014. 
O Júri deste Galardão, constituído por João Mota (Diretor Artístico do 
Teatro Nacional D. Maria II), Paulo Renato Rodrigues (Coordenador 
para a área do Teatro da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira), 
Miguel Falcão e Catarina Romão Gonçalves, ambos personalidades de 
reconhecido mérito na atividade teatral no Concelho, e não só, atribuiu 
o prémio pela peça “O Pelicano”, de August Strindberg.
Com a criação deste Galardão, o Município pretende incentivar e 
reconhecer o trabalho dos grupos de Teatro Amador do Concelho, 
prestando, simultaneamente, homenagem ao encenador e ator 
Mário Rui Gonçalves. O prémio, no montante de 2.500€, para além do 
reconhecimento, constitui um importante incentivo à prossecução do 
seu trabalho.

 Assinatura de Protocolo com Futebol Clube de Alverca
No dia 21 de março teve lugar no Núcleo Museológico de Alverca do Mu-
seu Municipal de Vila Franca de Xira, a assinatura de um Protocolo entre 
o Município e o Futebol Clube de Alverca (FCA) que estabelece uma parce-
ria com o objectivo de salvaguardar um importante espólio documental e 
fotográfico, à guarda do referido clube desportivo, através da sua digitali-
zação por parte dos Serviços Municipais. As cópias digitais vão ficar dispo-
níveis no arquivo do FCA e no centro de documentação do Núcleo Museoló-
gico de Alverca, facilitando assim o acesso à história deste clube, fundado 
em 1939, íntima e afectivamente ligada à freguesia de Alverca do Ribatejo.  

Prémio Municipal de Teatro  
distingue Grupo Esteiros

Supply Chain Meeting 2015 reuniu centenas  
de profissionais de logística 
Nos dias 7 e 8 de abril de 2015 decorreu no Pavilhão Multiusos de Vila Franca 
de Xira, o Supply Chain Meeting - o maior encontro nacional de profissionais 
de logística. 
Talhar caminhos para gerir a mudança na articulação das relações entre 
clientes, retalhistas e consumidores foi um dos objetivos do evento. Mesas 
redondas e a apresentação de casos práticos, exemplos bem-sucedidos de 
relações de parceria, serviram para passar experiências pela voz de quem 
está no terreno.

Mais de 500 pessoas atendidas  
nos postos de rastreio do Concelho
No âmbito das Comemorações Mundiais do Dia da Saúde, que decorreram no dia 
7 de abril, acorreram aos sete postos de rastreio instalados no Concelho (Alhan-
dra, Alverca do Ribatejo, Castanheira do Ribatejo, Vialonga e Vila Franca de Xira), 
mais de 500 pessoas interessadas em monitorizar a sua saúde de forma gratuita, 
com recursos a profissionais da área.
A ação foi promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com o apoio 
das Juntas de Freguesia do Concelho, do Agrupamento dos Centro de Saúde de 
Vila Franca de Xira, da ASAL – Assistência Médica no Trabalho e do Hospital de 
Vila Franca de Xira, no âmbito da qual era possível à população realizar um con-
junto de rastreios de saúde, nomeadamente à Tensão Arterial, Glicémia e à Do-
ença Pulmonar Obstrutiva Crónica).
Sob o lema “Aposte um minuto na sua saúde, Acrescente anos à sua vida”, a or-
ganização pretendeu oferecer à população a oportunidade de, através de testes 
simples e fiáveis, verificar determinados parâmetros da sua saúde, mas, acima 
de tudo, promover a prevenção precoce de determinadas doenças.

Exposição “O Jornal do Mundo que vai surgir”, no Museu do Neo-Realismo  
Está patente ao público desde 28 de março, no Museu do Neo-Realismo, a Exposição “O Jornal do mundo que vai surgir”, segmento 
da Exposição “Tudo o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”. Esta exposição, composta por um conjunto de 
materiais gráficos, sobretudo cartazes de natureza política e cultural, testemunha a intervenção de Joaquim Namorado em iniciati-
vas de circulação da cultura, através da realização de exposições que inventou, planeou e ajudou a construir e que, a par da poesia , 
crítica, ensaio e pintura, fazem parte da sua vasta obra.
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Idosos e crianças em saudável  
convívio fazem a Festa da Flor
O Município de Vila Franca de Xira, voltou a promover, no dia 
23 de abril, um grande evento exclusivamente dedicado à po-
pulação sénior do Concelho: a Festa da Flor, que contou com 
a presença especial da cantora Romana. As políticas de Ação 
Social do Município passam por uma especial preocupação 
para com os idosos, no que concerne nomeadamente à orga-
nização de dinâmicas que promovam a sua inclusão, um en-
velhecimento ativo e saudável, quer físico quer mental. A Fes-
ta da Flor consubstancia, anualmente, este enfoque, reunindo 
mais de 1000 idosos, provenientes de todo o Concelho, onde 
se trocam experiências, convivem e mostram o resultado dos 
trabalhos artesanais que desenvolvem com muito carinho. É 
disso expoente máximo a já tradicional Marcha dos Arcos de 
Flores de Papel. À semelhança do ano anterior a animação 
começou na praça principal da cidade, o Largo da Câmara Mu-
nicipal. A festa continuou no Parque Urbano do Cevadeiro com 
jogos tradicionais, espetáculos (Grupos Corais da Associação 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Vialonga e da Casa de 
São Pedro de Alverca, Grupo de Cavaquinhos da Associação 
de Reformados Pensionistas e Idosos de Alverca) e uma mega 
aula de ginástica liderada pelo Prof. Joseph Azevedo. Houve 
também espaço para a mostra “Sénior Arte”.

[NOME]
Albano Jerónimo 

[IDADE]
35 anos 

[PROFISSÃO]
Actor

O MEU CONC[S]ELHO

“Foi a amizade que me levou para o teatro”
Natural de Lisboa, Albano Jerónimo passou a sua infância e 
adolescência na Freguesia de Alhandra, local de onde guarda 
recordações e afetos. Actor de profissão, um dos mais re-
conhecidos da sua geração, iniciou-se no Teatro no Grupo 
“Esteiros”.

Iniciou-se no Grupo de Teatro “Esteiros”, ainda adolescente. Qual 
a importância da passagem por este grupo naquele que veio a ser 
o seu percurso profissional?
A passagem pelo Grupo “Esteiros” foi uma coisa muito orgânica, 
determinante nesta caminhada onde ainda me encontro. Destaco 
desta passagem a figura do Mário Rui, que marcou de forma de-
terminante, não só os “Esteiros”, como a forma de fazer Teatro em 
Alhandra e no Concelho. A minha paixão pela palavra nasceu aqui.
Durante quanto tempo esteve ligado aos “Esteiros”?
Mantive uma atividade semanal no Grupo durante dois anos. Vivi 
nos “Esteiros” uma fase muito bonita e intensa que foi a organiza-
ção do Festival de Teatro “Caminhos” e onde conheci uma pessoa 
que veio a ser determinante, que é o João Mota.
E como se deu a sua entrada para os “Esteiros”?
Foi pela mão de amigos. Foi a amizade que me levou para o teatro.
Ao sair de Alhandra para ir para Lisboa, dá de imediato continuida-
de ao seu percurso no teatro?
Inicialmente pensei que o meu percurso profissional passaria pelas 
Ciências. No entanto o sentimento pelo Teatro continuou a crescer e 
candidatei-me ao Conservatório, onde fui seleccionado no primeiro 
lugar entre os candidatos de sexo masculino e o segundo lugar na 
geral. Ter este aval de alguém exterior aos “Esteiros” foi extrema-
mente importante. Foi aqui que toda a minha vida começou a mudar. 
No final do primeiro ano de Conservatório começaram a surgir con-
vites profissionais, e foi o fim de todas as dúvidas quanto ao Teatro.
Continua a acompanhar o trabalho dos “Esteiros”?
Sim, embora não tanto quanto gostaria. Vou mantendo contacto com 
o João Santos, atual diretor, e sempre que possível colaboro profis-
sionalmente com os “Esteiros”, o que aconteceu ainda recentemente.
Visita o Concelho com regularidade? Que equipamentos ou espa-
ços municipais conhece melhor?
Visito com frequência até porque tenho aí família. Conheço bem o 
Museu do Neo-Realismo e filmei recentemente no Pavilhão Multiu-
sos do Cevadeiro.
Acompanha a oferta cultural no Concelho e o trabalho dos agentes 
locais?
Sim. Acompanho sobretudo a “Inestética”, mais quando vêm a Lis-
boa. O Alexandre Lyra Leite tem um trabalho muito peculiar, que 
aprecio, e lamento algumas das dificuldades por que têm passado 
recentemente, ao nível dos subsídios.
O que recomendaria a alguém que visite o Concelho pela primeira vez?
Em primeiro lugar recomendaria a visita ao Forte de Alhandra, par-
te das Linhas de Torres, e que fica precisamente em frente ao pré-
dio onde habitava. Essa é uma imagem muito forte, que tenho muito 
presente. Daí é possível avistar todo o vale e as Lezírias.Sugeria 
depois uma visita a Subserra, onde na minha infância ia à piscina, 
uma visita ao Museu do Neo-Realismo e um passeio pelas Lezírias. 
Proporia ainda uma passagem pelo Miradouro de Alhandra, de onde 
se tem uma perspetiva única sobre toda a vila, a visita ao Jardim de 
Vila Franca de Xira, ao Palácio do Sobralinho, e aos seus Jardins 
magníficos, e um passeio de canoagem no Tejo.
Há algum projecto ou iniciativa cultural que gostasse de ver im-
plementada no Concelho?
Esta é uma questão muito densa. Com muitas camadas. Acima de 
tudo, gostava de ver maior objetividade na forma como os dinheiros 
são empregues. Seria importante olhar para Cultura no Concelho 
de uma outra forma, já que sinto uma certa dispersão a este ní-
vel. Não há uma estrutura implantada. Seria importante haver um 
debate, uma plataforma onde as pessoas pudessem sugerir o que 
querem para a cultura, e para outras áreas, como o turismo.

 

41 anos de Liberdade – 25 de Abril!
No dia em que se assinalaram os 41 anos do 25 de Abril, a importan-
te efeméride foi, uma vez mais, comemorada através de uma Sessão 
Solene da Assembleia Municipal. A mesma decorreu no dia 25, no au-
ditório da Fábrica das Palavras. Ainda no mesmo dia foi inaugurado o 
Skate Park Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, um equipamento 
destinados aos mais jovens. 
No dia 27 foram também assinados os protocolos de apoio da Autar-
quia à atividade regular do Movimento Associativo, no montante de 
€800.000,00.
O programa desta comemoração extensivo a maio, contempla vários 
momentos dedicados a todas as faixas etárias, desde o Festival da Ju-
ventude e vários momentos culturais. Um pouco por todo o Concelho 
os grupos, coletividades e associações que integram o movimento as-
sociativo, desenvolvem igualmente, um conjunto de ações em torno da 
Revolução dos Cravos.



12     NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO
MAI | JUN 2015

AGEnDA

 
 
A exposição “Quotidianos do Feminino: 1900 aos Anos de Mudan-
ça”, que abre ao público no próximo dia 08 de maio, resulta de um tra-
balho de investigação, recolha de testemunhos e objectos, realiza-
do pela equipa do Museu Municipal, que tem por objetivo revelar aspetos 
históricos das tarefas domésticas tradicionalmente associadas às mulhe-
res, fazendo um retrato da evolução sócio cultural ocorrida no nosso país.  
No âmbito desta exposição decorrerão ainda um conjunto de conferências, pro-
feridas por profissionais especializados em diversas áreas. Estas sessões, de 
entrada gratuita, constituirão importantes oportunidades de aprendizagem so-
bre aspectos determinantes da história, local e não só, do século XX. Programa 
detalhado em www.cm-vfxira.pt

O sítio arqueológico  
de Monte dos Castelinhos é objeto de exposição 

em Vila Franca de Xira  

 

Sete projetos disputam o RIFFEST 
- Concurso de Bandas Jovens 
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, em parceria com a ACIS 
– Associação Empresarial dos Concelhos de Vila Franca de Xira e 
Arruda dos Vinhos, organiza a 2.ª edição do Concurso de Bandas Jo-
vens, o RIFFEST. A iniciativa tem por objetivos dinamizar os jovens 
músicos, promover a sua divulgação e diversificar a oferta cultural 
destinada ao público mais novo. Concorreram sete projetos que atu-
arão ao vivo em duas eliminatórias. A primeira tem já lugar no dia 
7 de maio.

 

 
 

Eliminatória 
Final Data Hora Local

1.ª Elim. 7 
de maio

22h00 Pavilhão Multiusos 
Vila Franca de Xira (integrado no 
programa do Festival da Juventude)

2.ª Elim. 6 
de junho

17h00 Centro Cultural do Bom Sucesso 
Alverca do Ribatejo

Final 20 
de junho

22h00 Auditório Fernando Augusto  
Póvoa de Sta. Iria

 
 

Exposição 25 Anos MMNA  
25 anos dando a conhecer melhor a freguesia de Alverca 

Celebra-se este ano o 25.º Aniversário do Núcleo Museológico de Alverca do Riba-
tejo, inaugurado a 17 de maio de 1990, com a exposição permanente “Do Quotidiano 
ao Museu – Alverca – Séculos XVII a XX”.
Ao longo destes 25 anos o Núcleo Museológico de Alverca tem vindo a reforçar a sua 
oferta cultural, numa relação cada vez mais próxima, dinâmica e fluída com os seus 
diferentes públicos.
A data será assinalada, a partir de 15 de maio, com uma exposição documental que 
dá conta dos marcos mais importantes deste percurso, e de todo o trabalho de sal-
vaguarda, conservação e divulgação do património daquela freguesia.

O Museu Municipal de Vila Franca de Xira em parceria com o Museu Na-
cional de Arqueologia, no seguimento do projeto de investigação desenvol-
vido em torno do sítio de Monte dos Castelinhos, Castanheira do Ribatejo, 
irá promover entre 16 de maio de 2015 e 2 de abril de 2016 uma exposição 
sobre este emblemático sítio arqueológico. 
Esta exposição irá ocorrer no Núcleo Museológico do Mártir Santo em Vila 
Franca de Xira. A mostra, terá como ponto de partida a exposição “Monte 
dos Castelinhos e a conquista romana do Vale do Tejo”, patente no Museu 
Nacional de Arqueologia em 2013. Contudo, irá refletir os avanços da in-
vestigação e as novas descobertas, tentando assim, ir mais além. 
A propriedade privada da Quinta da Marquesa (Castanheira do Ribate-
jo) conserva no seu topo os vestígios de um antigo povoado fortificado  
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”.

Exposição “Quotidianos do feminino: 1900 aos Anos 
de Mudança“
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   Três dias de animação e música no Festival da Juventude 
Nos dias 7, 8 e 9 de maio tem lugar mais uma edição do Festival da Juventude, no Parque Urbano do Cevadeiro em Vila Franca de Xira, 
numa organização da Câmara Municipal. O programa, preparado e direcionado para os mais jovens, prevê uma zona de expositores para  
diversas entidades, nomeadamente nas áreas de formação, artes, ciência e tecnologias.  O evento conta  durante os três 
dias, entre as 15h00 e as 19h00, com diversas atividades de animação, incluindo música e dança. A primeira eliminatória  
do “RIFFEST” - Concurso de Bandas Jovens tem lugar no dia 7, pelas 22h00. É ainda de destacar os vários espetáculos, à noite, no 
exterior, com as bandas: Lions Like Zebra; SKills & The Bunny Crew; Animação de VJ Data7 “Vbomb Colletive“ e para o encerra-
mento: Brissos e os Conselheiros de Estrada; The Black Mamba e DJ Rod The Funk. A entrada é livre, limitada à lotação do espaço. 

O melhor das viaturas clássicas 
em Vila Franca de Xira 
De 14 a 17 de maio o Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira volta a acolher o Salão 
de Automóveis e Motociclos Clássicos de Vila Franca de Xira. Na quarta edição deste 
certame, os visitantes poderão encontrar um conjunto de preciosidades, que farão 
as delícias de todos os apreciadores, com especial destaque para o tema central 
deste ano – um comparativo entre automóveis americanos e japoneses.
Além da mostra de veículos automóveis, estarão ainda em exposição um conjunto 
de motociclos, bicicletas e motorizadas. No decurso da iniciativa, serão promovidas 
um conjunto de actividades, dirigidas ao público escolar, com vista à sensibilização 
para a temática.n

Assembleia Municipal Jovem sob o tema  
“DesportoComVida - A Importância  
do Desporto na Vida dos Jovens”    
Terá lugar no próximo dia 23 de maio, sábado, mais uma 
edição da Assembleia Municipal Jovem, numa organização 
conjunta entre a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal 
de Vila Franca de Xira. Este ano a iniciativa terá como temática 
a importância do desporto na vida dos jovens e decorrerá pelas 
15h00, no Centro Cultural do Bom Sucesso. Participarão cerca 
de 70 alunos de 10 escolas do Concelho, do 2.º Ciclo ao Secun-
dário. Em paralelo será apresentada uma exposição fotográfi-
ca com trabalhos dos alunos.

Aprendizes do Fingir: propostas  
de teatro pelas escolas do Concelho

As apresentações finais das peças de teatro da 21.ª edição 
dos Aprendizes do Fingir, levadas à cena pelos Núcleos de Te-
atro das escolas do Concelho participantes, vão decorrer nos 
dias 15 e 16 de maio, a partir das 15 horas, no Ateneu Artístico 
Vilafranquense.
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Vila Franca de 
Xira pretende incentivar os alunos do Concelho a desenvolver 
o gosto pelo teatro e pela arte da representação, partilhando 
essa experiência, não só no espaço escolar, mas também em 
espaço extraescolar, culminado com a apresentação à comuni-
dade do trabalho desenvolvido.
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Autarquia assinala Dia Municipal do Bombeiro em Alverca do Ribatejo
A simbólica homenagem anual aos Bombeiros do Concelho tem lugar no dia 24 de maio, pelas 10h00, em Alverca do Ribatejo. No Dia 
Municipal do Bombeiro, homens e mulheres das corporações dedicadas à segurança da população desfilam numa bonita cerimónia. 
Após as intervenções oficiais, os Soldados da Paz darão continuidade ao seu Dia com um convívio.

Seminário para debater a importância do sucesso escolar

O seminário anual promovido pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e pelo Conselho Municipal de Educação decorre este 
ano a 28 de maio, na Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira e será subordinado ao tema “A educação como agente de mu-
dança pessoal e social: pensar o sucesso escolar”.
Dirigido a toda a comunidade educativa, o seminário pretende abordar temáticas relacionadas com a garantia do acesso à educa-
ção para todos, analisando os dados vigentes sobre as desigualdades na educação e os apoios concedidos, com vista a delineação 
de soluções possíveis e eficazes.
A importância do sucesso escolar, a influência da família na valorização da escola, o investimento que é feito naquelas instituições, 
a importância dos projetos extracurriculares na motivação do aluno, nomeadamente em prol da aprendizagem e da assiduidade, 
serão outras das questões a ser debatidas neste encontro.

Junte as crianças e a família e no fim de 
semana de 30 e 31 de maio visite o Pavi-
lhão Multiusos no Parque Urbano de Vila 
Franca de Xira para assistir a uma espe-
tacular Exposição Canina. Com edição in-
ternacional, esta mostra conta com a or-
ganização técnica do Clube Português de 
Canicultura e os mais belos exemplares 
do melhor amigo do Homem. Venha ver 
as suas raças preferidas num verdadeiro 
desfile de beleza e pedigree.

20.ª Exposição  
Internacional Canina  
em Vila Franca de Xira

O município de Vila Franca de Xira irá, à semelhança dos 
anos transatos, comemorar o dia mundial da Criança. 
Este ano a iniciativa será realizada no dia 31 de maio, 
das 09h às 19h, na Quinta Municipal da Piedade e terá 
como tema “Os Castelos Encantados”. Pretende-se com 
esta iniciativa proporcionar a todas as crianças, jovens 
e famílias um dia inesquecível repleto de diversões di-
versificadas aliadas à possibilidade de exploração do es-
paço envolvente que contempla para além da vasta área 
natureza, uma quinta pedagógica.
Muitas surpresas serão apresentadas na “tenda encan-
tada” com um programa preenchido de muita animação. 
Mais informações em www.cm-vfxira.pt 
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Mário Coelho. 60 Anos de Glória
O Município volta a homenagear um dos 
maiores nomes nacionais de sempre da 
Tauromaquia. “Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. 
A Vida de um Toureiro”, é o nome da exposição 
biográfica, evocativa dos 60 anos de carreira 
do Maestro, que estará patente no Celeiro 
da Patriarcal de 27 de junho a 11 de outubro.  
Na exposição será apresentado um riquíssimo 
e diversificado espólio privado, entre trajes, 
fotos, troféus e cartazes, que documentam 
seis décadas de glória, num percurso feito de 
fé, coragem e desafios. Com mais de 3000 toiros 
lidados ao longo da sua carreira, Mário Coelho 
proporcionou aos aficionados momentos únicos 
de inesquecível e rara mestria. 

SEXTA – FEIRA , 3 DE  JULHO
18h00  Espera de Toiros seguida de largada
20h15  Desfile de Tertúlias e Coletividades até ao Largo Conde Ferreira 
para a Missa Rociera
20h30 Missa Rociera na Igreja Matriz com o Coro Rociero “Aromas del 
Camino”, seguida de atuação dos fadistas de Vila Franca de Xira

Palco Av. Pedro Victor

23h00/00h30 “AMOR ELECTRO” 
01h00/02h30 “UXU KALHUS” 
03h00/05h00 ROD THE FUNK

SÁBADO, 4 DE JULHO
09h00 Feira de Velharias, Colecionismo e Artesanato Urbano 
no Jardim Municipal 
10h00 Concentração de Campinos e deposição de uma coroa de flores 
no Monumento ao Campino (Av. Pedro Victor)
10h30 Prova de Campinos – Largo 5 de Outubro
12h00 Chegada do XII Cruzeiro da Moita / Vila Franca de Xira / Moita 
Concentração de barcos tradicionais no Cais de Vila Franca de Xira
16h00 Homenagem ao Campino na Praça Afonso de Albuquerque
(Largo da Câmara)
16h30 Desfile de campinos, cavaleiros e amazonas pelas ruas da cidade
18h30 Espera de Toiros seguida de largada
22h30 Noite da Sardinha Assada nos postos públicos - R. 1.º de Dezembro
e nas tertúlias abertas ao público
02h00 Garraiada da Sardinha Assada na Praça de Toiros Palha Blanco
03h30 Distribuição de Caldo Verde - R. 1.º Dezembro

Palco Av. Pedro Victor

22h30 “DIABO NA CRUZ”
00h30 “VOODOO MARMELADE”
02h30  “SONIDO ANDALUZ”

DOMINGO, 5 DE JULHO
10h30 Espera de Toiros seguida de Largada
14h00 Partida de Vila Franca de Xira do XII Cruzeiro da Moita / Vila Franca 
de Xira / Moita
14h00 Transmissão do programa televisivo “Portugal em Festa“(SIC)
Jardim Municipal Constantino Palha 
18h00 Corrida de Toiros (Praça de Toiros Palha Blanco) 

Palco da Av. Pedro Victor

22h00 “ARDEA PÚRPURA” e Fadistas de Vila Franca de Xira

24h00 Fogo-de-artifício no Tejo | Encerramento
    Jardim Municipal Constantino Palha                Programa sujeito a alterações.

A Semana da Cultura 
Tauromáquica e o Colete 
Encarnado marcam a agenda 
em Vila Franca de Xira no que 
à temática da tauromaquia diz 
respeito. De 27 de junho  
a 5 de julho, a Cidade é o 
centro das atenções para 
aficionados, figuras do universo 
tauromáquico, interessados e 
curiosos nesta arte. 
Conhecer a cultura 
tauromáquica, aprofundar as 
suas raízes e debater ideias são 
os principais objetivos da semana 
que antecede a “festa maior” 
- o Colete Encarnado 
(de 3 a 5 de julho). 
Personalidades reconhecidas no 
mundo taurino reúnem-se para 
partilhar conhecimentos 
e experiências. Colóquios 
e exposições traduzem 
uma das mais fortes vertentes 
identitárias do Concelho de Vila 
Franca de Xira. 
Programa detalhado a consultar 
em www.cm-vfxira.pt

26.ª Semana  
da Cultura Tauromáquica  

em Vila Franca de Xira 
 

27 de junho a 2 de julho
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Encerramento do ano letivo 2014/2015 
da Universidade Sénior com 500 alunos 
em grande festa 
O encerramento do ano letivo da Universidade Sénior (US) de Vila Franca de 
Xira está agendado para o dia 11 de junho, no Salão Paroquial da Igreja do 
Forte da Casa. Será um momento de animação e convívio que marca mais 
um ano, onde às aulas daquela instituição de ensino acorreram cerca de 500 
alunos.
A US, projeto do Município de Vila Franca de Xira, surgiu no ano letivo 
2004/2005, como um desafio ao envelhecimento, transformando-se num 
contributo para o estímulo intelectual da população mais idosa.
É um polo de ensino, pesquisa e aprendizagem, onde se fomenta o enrique-
cimento intelectual e cultural, as relações interpessoais, o aumento da au-
toestima e da autonomia pessoal. Acresce ainda ao normal funcionamento 
das aulas a preocupação em dinamizar um conjunto alargado de atividades 
culturais e recreativas: visitas de estudo, palestras, ações de sensibilização, 
atuações das disciplinas da área musical em diversos eventos e instituições.
A valorização dos seniores e do seu papel na sociedade constitui-se numa 
aposta para mudar a perceção que a Sociedade atual tem perante as questões 
do envelhecimento. A US de Vila Franca de Xira tem contribuído com muito 
sucesso para manter esta questão viva, ao mesmo tempo que promove a exis-
tência de uma população sénior feliz, saudável e pró-ativa.

Museu do Neo-Realismo
recebe exposição 
alusiva a Manuel Guimarães
 
Estará patente no Museu do Neo-Realismo, 
de 20 de junho de 2015 a 28 de fevereiro 
de 2016, uma exposição comemorativa do 
centenário do nascimento do realizador 
Manuel Guimarães (1915-2015) intitulada 
“Manuel Guimarães, sonhador indómito ”.
Esta exposição, que terá a curadoria 
da Profª Dr.ª Leonor Areal, revisita a 
importante obra deste cineasta que se 
destacou pela aplicação dos princípios 
ideológicos do neorrealismo ao cinema.

 

Seniores do Concelho 
apresentam
coleção de moda  
primavera/verão 
na Passerelle D’Ouro 

A Passerelle D’Ouro é já, consen-
sualmente, considerada um con-
vite irrecusável para uma noite de 
verão bem passada. Nesta 20.ª 
edição o cartaz continua a ser 
uma grande atração: idosos bo-
nitos e alegres a apresentarem a 
coleção de moda primavera/verão 
do comércio do Concelho, num 
espetáculo, de Joaquim Salvador, 
que conta com a apresentação de 
Pedro Marques e Paula Fialho (rá-
dio M80), a música de Sérgio Ros-
si, Micaela, Margarida Arcanjo, e 
com as Sevilhanas do Ateneu Ar-
tístico Vilafranquense. Na Praça 
de Touros Palha Blanco, no dia 19 
de junho, pelas 21h30, não serão 
apenas as estrelas do céu a bri-
lhar…não perca! Entradas livres. 
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Exposições 

Patente desde 29 de setembro de 2014
“Ligações Europeias do Neorrealismo” > Museu do neo-realismo, Vila Franca de 
Xira

Exposição de longa duração
“Batalha pelo Conteúdo – Movimento Neo-Realista Português” > Museu do neo-
realismo, Vila Franca de Xira.

Até 10 de maio de 2015
“Cartoon Xira” > “Cartoons do Ano 2014” (António, Bandeira, Brito, Carrilho, 
Cid, Cristina, Gargalo, Gonçalves, Maia e Monteiro) e “Reflexos” (Pawel 
Kuczynski) > Celeiro da Patriarcal, Vila Franca de Xira.

Até 31 de maio de 2015
“Camões” > biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do ribatejo.

Até 7 de junho 2015
“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”, 
integrada nas comemorações do Centenário do Nascimento do poeta e 
ensaísta Joaquim Namorado, com curadoria de António Pedro Pita > do Museu 
do neo-realismo, Vila Franca de Xira

Até 25 de outubro 2015
“A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira - Grandes Obras”> Museu Municipal 
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

De 28 março a 7 junho
“O jornal do mundo que vai surgir”, segmento da exposição “Tudo existe o 
que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 anos”> do Museu do neo-
realismo, Vila Franca de Xira.

8 de maio 2015 a 31 de dezembro de 2017
“Quotidianos do Feminino: 1900 aos anos de mudança”> Museu Municipal – 
núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo.

9 de maio a 5 de julho
Exposição de Pintura> Carlos Godinho> Centro Cultural do bom Sucesso > bom 
Sucesso, Alverca.

14 a 17 de maio
“4.º Salão de Automóveis e Motociclos Clássicos”> Pavilhão Multiusos do 
Cevadeiro, Vila Franca de Xira.

15 maio a 31 de junho
“25 anos do Museu Municipal – Núcleo de Alverca” – Exposição documental> Museu 
Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo

16 de maio 2015, sábado
17h00 – “O sítio arqueológico de Monte dos Castelinhos – Vila Franca de Xira. 
Em busca de Ierabriga” > núcleo Museológico do Mártir Santo, Vila Franca de Xira.

18 a 30 de maio
“Projeto Mulheres Guerreiras de Portugal”> biblioteca Municipal da Póvoa, 
Póvoa de Santa Iria.

1 de junho a 31 de junho
“Matilde Rosa Araújo: Vida e Obra”> biblioteca Municipal de Alverca, Alverca do 
ribatejo.

20 de junho de 2015 a 28 de fevereiro de 2016 
16h00 - “Manuel Guimarães, sonhador indómito”, com curadoria de Leonor 
Areal> Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira.

27 de junho a 11 de outubro de 2015
“Mário Coelho. Da Prata ao Ouro. A Vida de um Toureiro”> Celeiro da Patriarcal, 
Vila Franca de Xira.

Infância 

De terça a sexta-feira
10.00h às 16.00h - Poemário Infantil Neorrealista> Sessão dirigida a crianças 
com mais de 6 anos (mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 
10 participantes - Telef. 263 285 626; neorealismo@cm-vfxira.pt)> Museu do 
neo-realismo, Vila Franca de Xira. 

De terça a sexta-feira
10.00h às 16.00h - Jogo da Glória do Neorrealismo> Sessão dirigida a crianças 
com mais de 6 anos (mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 
10 participantes - Telef. 263 285 626; neorealismo@cm-vfxira.pt)> Museu do 
neo-realismo, Vila Franca de Xira. 

02 de maio, sábado
16h00 – “Palácio para os Pequeninos” | Atelier de dança “ Hoje vou dançar…e 
muito ! ” > dos 5 aos 12 anos > Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

16 de maio, sábado
10h30 -  “Ver ouvir e sentir a vida no mar” |Bebéteca > dos 6 aos 24 meses > 
Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de 
Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

23 de maio, sábado
16h00 – “Palácio para os Pequeninos” | Atelier de Música “Bor’aprender 
música!!!”> dos 5 aos 10 anos > Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

6 de junho, sábado
10h30 – “O Canteiro Mágico” > dos 6 aos 10 anos > biblioteca Municipal da Póvoa 
de Santa Iria, Palácio Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria.

26 de junho, sexta-feira
14h30 – “A Contar Segredos” > dos 6 aos 10 anos > biblioteca Municipal de 
Alverca, Alverca do ribatejo.

27 de junho, sábado
14h30 – “Sonharemos” > dos 4 aos 6 anos > biblioteca Municipal de Alverca, 
Alverca do ribatejo.

31 de maio, domingo
A Festa dos Castelos Encantados> Quinta Municipal da Piedade, Póvoa de Sta. 
Iria>Integrado nas Comemorações Municipais do Dia Mundial da Criança

Encontros, Formação, Seminários 
e Visitas Patrimoniais 

De terça a sexta-feira
10.00h às 16.00h - Poemário de Joaquim Namorado> Maiores de 12 anos 
(mediante inscrição prévia, obedecendo a um mínimo de 10 participantes - 
Telef. 263 285 626; neorealismo@cm-vfxira.pt)> Museu do neo-realismo, Vila 
Franca de Xira.

6, 7, 12, 13, 16, 20, 21, 27, 28 e 30 de maio 2015
10h00/14h00 – Formação | “Introdução às TIC” > Fábrica das Palavras – 
biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira 

6 de maio, quarta-feira
16h00 – Ciclo de Conferências Tardes de Conversa: “Recuperação dos painéis de 
azulejos da Quinta do Paraíso em Vila Franca de Xira”> Museu Municipal – núcleo 
de Alverca, Alverca do ribatejo

6 de maio, quarta-feira
18h30 – A Viagem das Palavras com António Mega Ferreira “Viagem pela 
Literatura Europeia”> biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho 
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

6 de maio, sábado
16h00 – Apresentação da revista “CIRA Arqueologia n.º 3 ”> Museu Municipal 
de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira.

9 de maio, sábado
16h00 – A Viagem das Palavras com Sérgio Godinho “Vida Dupla”> biblioteca Municipal 
e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

9 de maio, sábado
15h00 – Conferência sobre Escultura | integrada na exposição “A Arte no 
Concelho de Vila Franca de Xira - Grandes Obras”> Museu Municipal de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira. 

16 de maio, sábado
16h00 – Encontro de Poetas Populares com temas relacionados com as 
Lavadeiras> Museu Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo.

21 de maio, quinta-feira
15h00 – Conhecer Alverca e o Sobralinho: visita guiada aos afloramentos 
fósseis da Adanaia e ao Forte dos Sinais> Museu Municipal – núcleo de Alverca, 
Alverca do ribatejo.

23 de maio, sábado
16h00 – A Viagem das Palavras com Carlos Carneiro “Até Onde Vais com 
1000 Euros e “Nunca é Tarde”> biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do 
Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

29 de maio, sexta-feira
18h00 – Ciclo de Conferências Quotidianos do feminino:1900 aos Anos de 
Mudança – “Mãos que lavam, passam e cosem”> Museu Municipal – núcleo de 
Alverca, Alverca do ribatejo.

30 de maio, sábado
16h00 – Apresentação do livro “Mulheres Guerreiras – Histórias de Coragem 
esperança e superação”> biblioteca Municipal da Póvoa, Póvoa de Santa Iria.

30 de maio, sábado
15h00 – “Passeios com História” | Rotas Históricas das Linhas de Torres, 
Circuitos de Subserra> Visitas guiadas mediante inscrição prévia (telef. 263 280 
350, museumunicipal@cm-vfxira.pt)

3 de Junho, quarta-feira
16h00 – Ciclo de Conferências Tardes de Conversa: “Conservação e 
Salvaguarda de Capela de S. José da Quinta Municipal da Subserra”> Museu 
Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo.

6 de junho, sábado
15h30 – “Poesia no Palácio” – Recital de Poesia> biblioteca Municipal da Póvoa, 
Póvoa de Santa Iria.

6 de junho, sábado 
16h00 - “Modernismos e Neorrealismos”, Sessão no âmbito da exposição 
“Tudo existe o que se inventa é a descrição Joaquim Namorado 100 Anos”> 
Museu do neo-realismo, Vila Franca de Xira.
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13 de junho, sábado
15h00 – Conferência sobre Salvaguarda de Bens Patrimoniais | integrada 
na exposição “A Arte no Concelho de Vila Franca de Xira - Grandes Obras” >  
Museu Municipal de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira. 

18 de junho, quinta-feira
15h00 – Conhecer Alverca e o Sobralinho: visita guiada às hortas e pomares da 
Quinta do Sobralinho> Museu Municipal – Núcleo de Alverca, Alverca do Ribatejo. 

20 de junho, sábado
15h00 – “Passeios com História” | Museus de Vila Franca de Xira> Visitas guiadas 
mediante inscrição prévia (telef. 263 280 350, museumunicipal@cm-vfxira.pt)

20 e 21 de junho, sábado e domingo
10h00/ 10h00 - “Atelier de Escrita e Desenho de Viagens com Eduardo Salavisa 
e Raquel Ochoa”> Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento 
Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

26 de junho, sexta-feira
18h00 – Ciclo de Conferências Quotidianos do feminino:1900 aos Anos de 
Mudança – “Bordados de Tibaldinho”, por Pedro Pina Nóbrega > Museu 
Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo.

Espetáculos 

15 de maio, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e 
cantores que queiram participar> Fábrica das Palavras – Biblioteca Municipal 
e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira 

24 de maio, domingo
16h00 – “Artes de Cá – Palavras que se tocam” – Composições de Fernando 
Lopes Graça> Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural 
do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

29 de maio, sexta-feira 
21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e 
cantores que queiram participar> Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e 
Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira 

6 de junho, sábado
17h00 – “Recital da Orquestra Metropolitana de Lisboa” | Mirrors> Fábrica das 
Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca 
de Xira, Vila Franca de Xira 

12 de junho, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e 
cantores que queiram participar > Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e 
Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira 

14 de junho, domingo
16h00 – “Artes de Cá – Palavras que se tocam” – Célebres Cenas de Ópera > Fábrica 
das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira

26 de junho, sexta-feira
21h30 – “Jam às Sextas” | Grupo de Jazz aberto a participações de músicos e 
cantores que queiram participar> Fábrica das Palavras – biblioteca Municipal e 
Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira

27 de junho, sábado
21h30 – “Quarteto de Maria João Matos”> Fábrica das Palavras – biblioteca 
Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, Vila Franca 
de Xira

Cinema 

3 de maio, domingo
11h00 – Cinema Infantil, a designar | Indie Júnior > Parceria com o Indie Lisboa 
> Consulte programa específico > Museu do neorealismo, Vila Franca de Xira

3 de maio, domingo
11h00 – “O Gangue do Parque” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica das 
Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca 
de Xira, Vila Franca de Xira

8 de maio, sexta-feira
“O Medo à Espreita”, de Marta Pessoa ”> Parceria com o Indie Lisboa > 
Consulte programa específico > Museu do neorealismo, Vila Franca de Xira

9 de maio, sábado
21h00 - “Rabo de Peixe”, de Joaquim Pinto e Nuno Leonel > Parceria com o 
Indie Lisboa > Consulte programa específico > Museu do Neorealismo, Vila Franca 
de Xira

10 de maio, domingo
11h00 – “Matraquilhos” | Cinema Infanto Juvenil M/4 > Fábrica das Palavras – 
biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira 

17 de maio, domingo
11h00 – “Matraquilhos” | Cinema Infanto Juvenil M/4> Fábrica das Palavras – 
biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira 

22 de maio, sexta-feira
“A Toca do Lobo”, de Catarina Mourão”> Parceria com o Indie Lisboa > Consulte 
programa específico > Museu do neorealismo, Vila Franca de Xira

24 de maio, domingo
11h00 – “Como treinares o teu Dragão 2” | Cinema Infanto Juvenil M/12> 
Fábrica das Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira , Vila Franca de Xira.

30 de maio, sábado
18h00 – “Orquestra Geração” | Cinema Documentário> Fábrica das Palavras – 
biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila Franca de Xira, 
Vila Franca de Xira

31 de maio, , domingo
11h00 – “Como treinares o teu Dragão 2” | Cinema Infanto Juvenil M/12> 
Fábrica das Palavras – biblioteca e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira , Vila Franca de Xira.

7 de junho, domingo
11h00 – “O 7º Anão: O Pequeno Herói” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica 
das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira 

14 de junho, domingo
11h00 – “O 7º Anão: O Pequeno Herói” | Cinema Infanto Juvenil M/6> Fábrica 
das Palavras – biblioteca Municipal e Equipamento Cultural do Concelho de Vila 
Franca de Xira, Vila Franca de Xira 

17 de junho, quarta-feira
23h00 –CineMuseu, integrado na “Semana do Onze”> Museu do neo-realismo, 
Vila Franca de Xira (consulte programação específica).

17 de junho, quarta-feira
23h00 – A Semana do Onze “CineMuseu”> Apresentação de 3 curtas-
metragens, ligadas ao mundo do fantástico “Pela Boca Morre o Peixe”, “Banana 
Motherfucker” e “Hasta los Huesos” > Museu do neorealismo, Vila Franca de Xira

Outros 

15 de maio, sexta-feira
18h00 - Lançamento do “Boletim Cultural CIRA, nº 12 (2014-2015): Percursos Do 
Património e da História”> Museu Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo. 

16 de maio, sábado
Noite Europeia dos Museus (consulte programação específica).

18 de maio, segunda-feira
Dia Internacional dos Museus (consulte programação específica).

30 de maio, sábado
16h00 – Integrado no programa Quotidianos do feminino: Ser Mulher Hoje, 
apresentação da obra “Doidas, doidas, doidas andam as mamãs” de Inês 
Guerreiro Romão> Museu Municipal – núcleo de Alverca, Alverca do ribatejo.

Desporto 

2 de maio, sábado
Futsal Traquinas – 8.ª Jornada>Pavilhão Municipal do Forte da Casa e Polidesportivo 
Coberto do Clube Académico de Desportos>Integrado no Programa dos Encontros 
Desportivos Concelhios Xira 2015

9 de maio, sábado
Futsal Petizes – 7.º Encontro>Pavilhão Municipal de Arcena>Integrado no 
Programados Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

10 de maio, domingo
10h30 - Body Combat>Jardim Parque de Alverca do Ribatejo (junto à Piscina 
Municipal)>Integrado no Programa “Parado é Que não”

16 de maio, sábado
Voleibol de Pavilhão – 7.º Encontro>Pavilhão Municipal do Olival de Fora 
(Vialonga)>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

16 de maio, sábado
Futsal Benjamins – 11.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos 
Concelhios Xira 2015

17 de maio, domingo
Voleibol de Praia – 4.º Encontro>Parque Linear ribeirinho do Estuário do Tejo (Praia 
dos Pescadores – Forte da Casa)>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos 
Concelhios Xira 2015

Natação Grau I – 5.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado 
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

23 de maio, sábado
Futsal Benjamins – 12.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e da Castanheira do ribatejo>Integrado no Programa dos Encontros 
Desportivos Concelhios Xira 2015
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30 de maio, sábado
Minibasquetebol – 5.ª Jornada>Pavilhão José Mário Cerejo (União Desportiva 
Vilafranquense)>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 
2015

30 de maio, sábado
Futsal Traquinas – 9.ª Jornada>Pavilhão Municipal do Olival de Fora (Vialonga) e do 
Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

30 de maio, sábado
Futsal Benjamins – 13.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e Alverca>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios 
Xira 2015

6 de junho, sábado
Futsal Benjamins – 14.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos 
Concelhios Xira 2015

7 de junho domingo
Voleibol de Praia – 5.º Encontro>Parque Linear ribeirinho do Estuário do Tejo (Praia 
dos Pescadores – Forte da Casa)>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos 
Concelhios Xira 2015

20 de junho, sábado
Futsal Benjamins – 15.ª Jornada>Pavilhões Municipais de Arcena (Alverca do 
ribatejo) e do Forte da Casa>Integrado no Programa dos Encontros Desportivos 
Concelhios Xira 2015

20 de junho, sábado
Minibasquetebol – 6.ª Jornada> Local: a confirmar>Integrado no Programa dos 
Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

22 de junho, domingo
Natação Grau II – 2.º Encontro>Piscina Municipal de Vila Franca de Xira>Integrado 
no Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 2015

27 de junho sábado
Festa de Encerramento do Programa dos Encontros Desportivos Concelhios Xira 
2015>Futsal Petizes – Futsal Traquinas – Futsal benjamins>Campo relvado do 
Futebol Clube de Alverca
 
  

Atividades do Movimento Associativo  
14 de maio, quinta-feira 
Romaria do Senhor Jesus da Boa Morte >Povos, Vila Franca de Xira>Consulte 
programa específico 

17 de maio – 10h00
9.ª Caminhada “Amor do Peito”>Local de concentração: junto aos bombeiros 
Voluntários de Vila Franca de Xira. Org.: Liga dos Amigos do Hospital de Vila Franca 
de Xira. Apoio: Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

13 de junho  - 21h30 
Festival de Folclore - XXXVI Aniversário do Rancho Folclórico da Casa do Povo 
de Arcena - Páteo do Museu da Casa do Povo de Arcena > Participantes: rancho 
Folclórico da Casa do Povo de Arcena; rancho Folclórico da Casa do Povo de 
Vilarandelo (Valpaços); Gr. Etnográfico de Santo António de Arenilha (V. real de 
Santo António); rancho regional de Campo (Valongo)
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Partido Socialista

Cara|Caro Munícipe,

As comemorações do aniversário do 25 de abril foram 
este ano marcadas no Concelho pelo apoio conferido a 
dezenas de entidades do nosso movimento associativo, 
proposto pelos autarcas do PS. São 800.000€ para apoio 
à atividade regular e investimento por parte dos diversos 
parceiros associativos nas áreas do Desporto, da Cultura 
e da Solidariedade.
Por sempre termos considerarmos o movimento 
associativo concelhio como parceiro indissociável no 
desenvolvimento das nossas comunidades, o Município 
tem em vigor um Programa de Apoio com regras claras 
e transparentes, no sentido de assegurar igualdade 
de oportunidades e equidade no acesso aos dinheiros 
públicos.
Só uma rigorosa gestão económico-financeira do 
Município tem tornado possível, mesmo na atual situação 
económica do País, continuar a assegurar elevados 
índices de apoio à atividade regular e investimento das 
associações, assegurando apoio direto a mais de 2.100 
atletas federados, cerca de 9.000 utentes de instituições 
de apoio Social e a mais de 2.000 pessoas envolvidas nos 
diversos agentes culturais concelhios.
Noutro plano, a Câmara Municipal desenvolve esforços 
para, junto do Governo, obter respostas e soluções para 
as necessidades das famílias e empresas do Concelho; 
são disso exemplo, entre outras iniciativas, a exigência 
de colocação de mais médicos de família no Concelho 
ou a necessidade de investimento na navegabilidade do 
Rio Tejo, para ser maximizada a capacidade e transporte 
e escoamento da produção das empresas, melhorando 
assim as condições de potencialidade económica e de 
competitividade do nosso território.
Sob a liderança do PS a Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira continua a corresponder às necessidades e 
desafios do presente e futuro.
Estando os nossos eleitos sempre disponíveis, 
contacte-nos diretamente através de gav.ps@cm-vfxira.pt 
e acompanhe-nos http://ps-vfx.com.

Coligação Democrática Unitária

Gestão PS, com o apoio do PSD, incapaz de resolver os 
efetivos problemas do Concelho

O concelho continua a perder vitalidade económica com 
o fecho de empresas e actividades estratégicas, com a 
consequente destruição de empregos. A CDU defende 
há muito que se estruture um plano de desenvolvimento 
económico que favoreça a fixação de empresas, a criação 
de emprego e um desenvolvimento sustentável. 
Na área do ordenamento territorial e urbanismo, a 
Câmara deve assumir como prioridade a legalização das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), usando os meios 
legais que tem ao seu dispor e envolvendo as comissões 
de comproprietários.
A CDU defende que o Plano Diretor Municipal, 
instrumento crucial na gestão territorial, já tem 
incongruências e contradições evidentes, justificando-
se a sua revisão, mas com uma efetiva discussão e 
envolvimento das populações. 
Sem essa visão de planeamento, p.ex., na área das 
acessibilidades, para o futuro do concelho não pode 
adiar por mais tempo a construção, com o envolvimento 
do Governo, de infraestruturas como as variantes de 
Alverca e Vila Franca de Xira, o alargamento do túnel 
Póvoa/Vialonga, além da construção dos nós de acesso 
à A1 no Sobralinho e Caniços. 
Para a CDU, a Câmara deve ouvir mais e melhor as 
populações e os seus agentes, antes de tomar decisões. 
P.ex., o movimento associativo, que continua a ser 
tratado pelo PS de uma forma paternalista, expressa 
na atribuição de um subsídio e pouco mais, deve ser 
encarado como efetivo agente de desenvolvimento, 
a bem da elevação das condições de acesso à cultura, 
recreio e desporto. 

É um concelho com uma gestão participada que 
defendemos; é por esse concelho que lutamos. Conte 
com a CDU.

Contacte-nos: gav.cdu@cm-vfxira.pt  ou tel.: 263 285 623

Coligação Novo Rumo

Caros Amigos,

A Política faz-se de propostas, e congratulamo-nos por 
terem sido aprovadas mais duas propostas nossas na 
Reunião de Câmara de 12 de Março.
Este é mais um exemplo do que há de mais nobre na 
Política, que neste caso passa por procurar resolver 
alguns problemas ou encontrar algumas soluções. 
Assim fizemos com as Propostas para a Criação de 
Prémio de Mérito e Excelência para os alunos do ensino 
básico, 2º e 3º ciclos, e de uma Bolsa de Estágios para 
alunos de mérito do ensino secundário e superior.
Para a CNR estas propostas visam promover a formação 
académica e o aproveitamento escolar dos jovens, 
contribuir para o incremento de quadros superiores 
no Concelho, procurando esbater a desigualdade no 
acesso a boas condições de ensino e, ainda, premiar o 
desempenho dos que alcançam a excelência com o seu 
trabalho.
Os Prémios de Mérito para alunos do ensino básico 
serão atribuídos pelo Município, aos alunos com 
aproveitamento excepcional, independentemente dos 
seus rendimentos, de acordo com os Regulamentos 
aprovados a 12 de Março.
Os Estágios para alunos de mérito do ensino secundário 
e superior, serão concedidos aos Estudantes com 
aproveitamento excepcional, independentemente dos 
seus rendimentos, de acordo com o Regulamento de 
Atribuição que deverá ser criado para este fim. Esta 
Bolsa de Estágios pode surgir da interacção e trabalho 
conjunto entre o Município e o Tecido Empresarial 
Concelhio, através da identificação e gestão de estágios 
que poderão ser atribuídos pelas empresas para esta 
Bolsa.
A oposição faz-se com responsabilidade. Não somos 
todos iguais.
Fale connosco, exija responsabilidades!.
Conheça outras medidas que incluímos no Orçamento 
Municipal em:
www.facebook.com / Coligacao Novo Rumo

Um equipamento por ano 
para cada corporação
A Câmara Municipal irá, a partir deste ano, atribuir a cada Associa-
ção Humanitária de Bombeiros (AHB) que organiza as comemora-
ções do Dia Municipal do Bombeiro, em conjunto com a Autarquia, 
um subsídio para aquisição de uma viatura ou outro equipamento 
necessário ao funcionamento e missão do Corpo de Bombeiros. Esta 
medida terá um impacto bastante positivo na AHB beneficiária no 
auxílio aos cidadãos. 

300 mil euros 
para Grupos de Intervenção Permanente
O Executivo Municipal aprovou manter, para o ano de 2015, o valor do 
subsídio anual de cerca de 300.000,00€ (50.396,30€ por associação), 
para o funcionamento dos Grupos de Intervenção Permanente das 
Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários.
No âmbito dos Protocolos e Transferências Financeiras, o Muni-
cípio transfere para as Associações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários do Concelho um subsídio anual referente aos “Grupos 
de Intervenção Permanente” que tem como missão assegurar, em 
permanência, serviços de socorro às populações. 

Câmara Municipal reforça apoio aos  Bombeiros do Concelho

   Forças Políticas representadas na Câmara Municipal

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

DELIBERAÇÕES
Reunião da Assembleia Municipal 
19 fev. 2015

SFRA I Alverca do Ribatejo
Regulamento e Tabela de Taxas e Preços da 

Câmara Municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS, Cnr e CDS – abstenção CDU 
e bE)

Alteração ao Regulamento Municipal de 
Urbanização, Edificação e Taxas por Operações 
Urbanísticas
Aprovado por Unanimidade

Relatórios sobre os Acordos de Execução e 
Contratos Interadministrativos Apresentados pelas 
Juntas de Freguesia
Tomado Conhecimento

Abertura de Procedimento Concursal Comum 
para a Constituição da Relação Jurídica de 
Emprego Público por Tempo Indeterminado – 
Técnico Superior (Área de Direito)
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Indeterminado – Assistente 
Técnico (Vigilante Rececionista)
Aprovado por Unanimidade

Contrato de Manutenção Preventiva e Curativa de 
Sistemas de Sinalização Semafórica no Município 
– Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Construção da EB1 n.º 2 de Vialonga – Autorização 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Técnico Responsável pela Exploração das 
Instalações de Utilização de Energia Elétrica do 
Município – Autorização do Procedimento e do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Fornecimento de Energia Elétrica em BTE e MT 
– Autorização do Procedimento e do Compromisso 
Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Pagamento da despesa à Valorsul, Respeitante 
ao Imposto Único de Circulação das Viaturas de 
Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos – Autorização 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contrato de Inspeções Periódicas Obrigatórias 
para a Frota do Município – Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contrato de Portagens Eletrónicas Através do 
Sistema de Via Verde para a Frota do Município – 
Autorização do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Cedência e Afetação de Parcela de Terreno 
Particular ao Domínio Público Municipal – Estrada 
municipal n.º 524 – Cachoeiras – Luísa do Vale Silva 
Correia – Aceitação
Aprovado por Unanimidade

Reunião da Assembleia Municipal 
01 abr. 2015
Escola D. Martinho Vaz de Castelo Branco 
Póvoa de Santa Iria

Prestação de Contas da Câmara Municipal 
do Exercício de 2014 – Relatório de Gestão e 
Demonstrações Financeiras
Aprovado por Maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra bE – 
abstenção CDU e CDS)  

Prestação de Contas dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento do Exercício de 2014 – 
Relatório de Gestão e Demonstrações Financeiras
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr e CDS – votos contra bE – 
abstenção CDU)

1.ª Revisão ao Orçamento Municipal, Plano 
Plurianual de Investimentos e Plano de Atividades 
Municipais da Câmara Municipal para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr e CDS – votos contra CDU 
– abstenção bE)

1.ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento para 2015
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr e CDS – abstenção CDU 
e bE)

Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos
Aprovado por Maioria (votos favor PS, Cnr, CDS e bE – votos contra CDU)

Regulamento de Atribuição de Prémios de Mérito e 
Excelência de Âmbito Escolar para o Ensino Básico – 
2.º e 3.º Ciclos
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Regulamento do Programa de Atribuição de 
Estágios para o Ensino Secundário e Superior
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção bE)

Transportes Escolares 2015/2016 – Subsídio 
Atribuído a Alunos a Estudar Fora do Concelho – 
Transferência de Verba para a Junta de Freguesia 
de Vila Franca de Xira
Aprovado por Unanimidade

Abertura de Procedimento Concursal Comum 
para a Constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público por Tempo Indeterminado – Assistente 
Operacional (Área de Lavador de Viaturas)
Aprovado por Unanimidade

Procedimento Concursal Comum para a 
Constituição de Relação Jurídica de Emprego Público 
por Tempo Indeterminado – Assistente Operacional 
(Fiel de Armazém) – Recrutamento Excecional
Aprovado por Unanimidade

Parecer Prévio Vinculativo, Prorrogação do 
Contrato de Prestação de Serviços por Avença – 
António Pedro Couto da Rocha Pita – Autorização do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Limpeza das Piscinas 
Municipais e Complexo Municipal Desporto, 
Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira e Pavilhões 
Desportivos Municipais – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Assistência Técnica 
e Manutenção das Máquinas de Fotolitos – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Prestação de Serviços de Coordenação e 
Fiscalização, Controlo de Qualidade e Coordenação 
de Segurança da Empreitada de Construção da 
EB1 n.º 2 de Vialonga – Autorização Prévia do 
Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Volta a Portugal em Bicicleta – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Ajuste Direto do Regime Geral – Prestação 
de Serviços na Área de Arquitetura – Equipa 
Multidisciplinar da Reabilitação Urbana – 
Autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por Maioria (votos favor PS, CDU, Cnr e CDS – abstenção 
bE)

Fornecimento em Contínuo de Pneus 
Homologados, com Serviços Associados, para a 
Frota de Veículos do Município – Autorização Prévia 
do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Contratação de Serviços de Distribuição do 
Boletim Municipal “Notícias do Município” – 
Autorização Prévia do Compromisso Plurianual
Aprovado por Unanimidade

Revogação da Escritura de Cedência em Direito 
de Superfície de uma Parcela de Terreno Sita na 
Quinta da Grinja e Pontevas ao Corpo Nacional de 
Escutas
Aprovado por Unanimidade

Cedência de Parcela de Terreno a integrar no 
Domínio Público – Rua Henrique de Roure Pietra, 
n.º 18/20, Trancoso de Baixo – São João dos Montes 
– Aníbal Figueiredo Albuquerque
Aprovado por Unanimidade

Reunião da Câmara Municipal
 25 fev. 2015
Centro de Convívio Álvaro Pinheiro I Sobralinho

Dia Municipal do Bombeiro - Apoio às associações 
humanitárias de bombeiros voluntários/
corporações de bombeiros organizadoras
Aprovado por unanimidade 

Cedência de equipamento informático à PSP - 
Divisão Policial de Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Complexo Desportivo da Castanheira do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Concurso interno de ingresso para Técnico de 
Informática - Grau 1, nível 1 (carreira não revista) 
– Recrutamento
Aprovado por unanimidade

Estágio na área de sociologia – ISCTE-IUL – 
Instituto Universitário de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Estágio curricular - Curso de Especialização 
Tecnológica de Gestão de Redes e Sistemas 
Informáticos – ISTEC – Instituto Superior de 
Tecnologias Avançadas
Aprovado por unanimidade

3ª alteração ao orçamento e plano plurianual de 
investimento e 2ª alteração ao plano de atividades 
municipais da câmara municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr - abstenção CDU)

Alienação de material lenhoso (eucalipto) 
resultante do corte, abate e remoção dos sobrantes 
de exploração e limpeza do coberto vegetal, numa 
área de 10,24ha na zona florestal da Quinta da 
Coutada - Autorização para alienação e início do 
procedimento
Aprovado por unanimidade

Pagamento de indemnização - Sinistro - 
Transferência financeira
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração “C”, 
sita no Casal do Álamo, lote F - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Execução da escola básica do 1º ciclo do Sobralinho 
- Auto de vistoria e receção provisória
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da 
Flamenga - fase 4 A – Vialonga - Auto de vistoria e 
receção provisória parcial
Aprovado por unanimidade

Regularização fluvial do rio Grande da Pipa e 
construção de um novo pontão - Castanheira do 
Ribatejo - Alteração da data da conclusão da obra
Aprovado por unanimidade

Aquisição de energia elétrica, em regime de 
mercado livre, para as instalações alimentadas 
em média tensão (MT) e baixa tensão especial 
(BTE) do município - Anos 2015/2016 - Abertura de 
procedimento por concurso público
Aprovado por unanimidade

Contrato de manutenção preventiva e curativa de 
sistemas de sinalização semafórica no município - 
Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Técnico responsável pela exploração das 
instalações de utilização de energia elétrica do 
município – Ano 2015 - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Procedimento para atribuição do direito ao 
arrendamento do espaço municipal destinado 
a estabelecimento designado por “Cafetaria do 
Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo”- Praia 
dos Pescadores - Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Livro “Alves Redol - O olhar das Ciências Sociais” - 
Coedição entre a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa e a Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira - Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Catálogo da exposição “A arte no concelho de Vila Franca 
de Xira - Grandes obras” - Preço de venda ao público
Aprovado por unanimidade

Doação de um conjunto de obras de artes 
plásticas dos artistas plásticos José Augusto e 
Maria Gabriel, ao Museu Municipal de Vila Franca 
de Xira, por Maria Gabriel
Aprovado por unanimidade

Doação, por parte de Carlos Alberto da Silva 
Coutinho, do seu espólio literário, ao Museu do 
Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Protocolo de parceria entre a ABAE, GEOTERME 
e o município para implementação da plataforma 
ENERBIZ
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal 
designada pela letra “D”, sita na rua Quinta do Cabo, 
nº 21, 1º esqº, em Povos - Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal 
designada pela letra “H”, sita na rua Fernando 
Namora, nº 7 - 2º esqº - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal 
designada pelas letras “AF”, sita na praça Bento 
Gonçalves, nº 3 - 7º C – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Programa Férias Desportivas 2015
Aprovado por unanimidade
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Dançarte 2015 - Contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo – Associação de Ginástica 
de Lisboa
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal I 
12 mar. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município I Vila Franca de Xira

Supply Chain Meeting 2015 - Protocolo de colaboração
Aprovado por unanimidade

Subsídio anual aos GIP - Grupos de Intervenção 
Permanente das associações de bombeiros do 
concelho
Aprovado por unanimidade

Acordo para autorização de ocupação temporária 
de espaço - Loteamento do Cais da Póvoa - Póvoa 
de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação de contrato 
de prestação de serviços por avença – Joaquim 
Manuel Assunção da Silva Queiroz 
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra CDU)

Programa de rescisões por mútuo acordo na 
administração local - Assistente Operacional – 
Indeferimento
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Abertura de procedimento concursal comum para 
a constituição de relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado - Assistente Operacional 
(área de lavador de viaturas)
Aprovado por unanimidade

Procedimento concursal comum para a constituição 
de relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado - Assistente Operacional (Fiel de 
Armazém) - Recrutamento excepcional
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo, prorrogação do contrato 
de prestação de serviços por avença e remessa 
à assembleia municipal para autorização do 
compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Recarga de pavimentos 2014 no concelho - 
Substituição das retenções de verba por garantia 
bancária
Aprovado por maioria (votos favor PS e CDU – votos contra Cnr)

Adaptação do edifício do mercado da Póvoa para 
espaço cultural - Póvoa de Stª Iria - Substituição das 
retenções de verba por garantia bancária
Aprovado por unanimidade

QREN-EQ - Operação Lisboa-02-0741-FEDER-000750 
- “Passagens Superiores Pedonais” - 1ª adenda ao 
contrato de financiamento reembolsável, celebrado em 
2011/12/07
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza para a nova 
biblioteca municipal de Vila Franca de Xira e respetiva 
passagem pedonal - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de limpeza das piscinas 
municipais e Complexo Municipal de Desporto, 
Recreio e Lazer de Vila Franca de Xira e pavilhões 
desportivos municipais - Início do procedimento, 
parecer prévio vinculativo e remessa à assembleia 
municipal para autorização prévia do compromisso 
plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de assistência técnica e 
manutenção das máquinas de fotolitos - Parecer 
prévio vinculativo e remessa à assembleia municipal 
para autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Minuta do protocolo de cedência de instalações em 
regime de comodato ao Agrupamento 823 do Corpo 
Nacional de Escutas
Aprovado por unanimidade 

Revogação da escritura de cedência em direito de 
superfície de uma parcela de terreno sita na Quinta 
da Grinja e Pontevas - Vila Franca de Xira – Corpo 
Nacional de Escutas
Aprovado por unanimidade

Aquisição de prédio rústico atravessado pela 
variante do Bairro da Mata/Encosta do Bom Retiro - 
Vila Franca de Xira
Aprovado por maioria (votos favor PS – abstenção CDU e Cnr)

Alteração ao loteamento sito nas Bragadas - Póvoa 
de Stª Iria - Alvará de loteamento nº 28/80, de 30/12 - 
Aceitação de princípio e abertura de inquérito público
Aprovado por unanimidade

Caducidade da operação de loteamento e 
acionamento da caução do loteamento denominado 
por Quinta da Cruz de Pau - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio 
público - Rua Henrique de Roure Pietra -Trancoso de 
Baixo - S. João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município 
sobre o lote B47 do loteamento Zona do Moledo - 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Requalificação da rua Luís de Camões - Vila Franca 
de Xira - Lista de omissões aceites
Aprovado por unanimidade

Recargas de pavimentos 2015 no concelho - Erros e 
omissões na fase de formação do contrato, retificação 
das peças do procedimento e prorrogação do prazo 
para apresentação das propostas
Aprovado por unanimidade

Contrato de portagens eletrónicas através do 
sistema de Via Verde para a frota do município - 
2015/2016 - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Casas mortuárias de Alhandra - Auto de vistoria, 
substituição do empreiteiro e acionamento de cauções
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de reparação e montagem 
dos cais da Vala do Carregado e do Cabo das Lezírias 
- Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Regulamento de atribuição de prémios de mérito e 
excelência de âmbito escolar para o ensino básico - 2º 
e 3º ciclos
Aprovado por unanimidade

Regulamento do programa de atribuição de estágios 
para o ensino secundário e superior
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio literário de Júlio Graça, por Emília 
Conceição Ferreira Graça e Joaquim Manuel Ferreira 
Graça, ao Museu do Neo-Realismo
Aprovado por unanimidade

Os Aprendizes do Fingir – Protocolo 
Aprovado por unanimidade

Prémio Carlos Paredes - Receção de candidaturas
Aprovado por unanimidade

Cartoon Xira - Preço de venda de publicações
Aprovado por unanimidade

Exposição “Mário Coelho da Prata ao Ouro - A vida 
de um toureiro” - Constituição de fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Atribuição de topónimos na freguesia de Vialonga e 
na União das Freguesias de Alhandra, São João dos 
Montes e Calhandriz
Aprovado por unanimidade

Realização do 4º Salão de Automóveis e Motociclos 
Clássicos de Vila Franca de Xira – Constituição de 
fundo de maneio
Aprovado por unanimidade

Protocolo com a Sociedade Euterpe Alhandrense/ 
/Conservatório Regional Silva Marques
Aprovado por unanimidade

Livro “A Reinvenção do Real - Curadoria de Arte 
Contemporânea no Museu do Neo-Realismo”, da 
autoria de David Santos - Venda ao público 
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para abate de árvores, 
podas sanitárias e fornecimento de árvores no Jardim 
Constantino Palha - Vila Franca de Xira - Parecer 
prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Compra e venda da fração de habitação municipal 
sita na rua António José da Silva, nº 4, 1º B – Vialonga
Aprovado por unanimidade

RIFFEST - Concurso de Bandas Jovens do concelho 
de Vila Franca de Xira – Normas de participação
Aprovado por unanimidade

Candidatura às normas de apoio às associações 
juvenis – Apoio à Labirintodisseia – Associação Juvenil
Aprovado por unanimidade

Programa de ocupação de jovens nas vertentes de 
longa e curta duração – Ano 2015
Aprovado por unanimidade

PAMA - Apoio à realização de atividades pontuais 
- Festival comemorativo do 25º aniversário do Coro 
Notas Soltas
Aprovado por unanimidade

Proposta - Centro de Interpretação do Ambiente e 
da Paisagem - Parque Linear Ribeirinho do Estuário 
do Tejo
reprovada por maioria (votos favor CDU - votos contra PS - abstenção 
Cnr)

Reunião extraordinária 
da Câmara Municipal 
18 mar. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município I Vila Franca de Xira

Prestação de contas da Câmara Municipal 
do exercício de 2014 - Relatório de gestão e 
demonstrações financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Prestação de contas dos Serviços Municipalizados 
de Água e Saneamento do exercício de 2014 - Relatório 
de gestão e demonstrações financeiras
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

1ª revisão ao orçamento municipal, plano plurianual 
de investimentos e plano de atividades municipais da 
Câmara Municipal para 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Prestação de serviços de coordenação e fiscalização, 
controlo de qualidade e coordenação de segurança da 
empreitada de construção da EB1 nº 2 de Vialonga - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Volta a Portugal em Bicicleta - Emissão de parecer 
prévio vinculativo e remessa à Assembleia Municipal 
para autorização do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Protocolo com a Polícia de Segurança Pública 
relativo à nova esquadra em Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade 

Reunião da Câmara Municipal 
25 de mar. 2015
Sede Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo 
e Cachoeiras

1ª revisão ao orçamento e plano plurianual de 
investimentos dos Serviços Municipalizados de Água 
e Saneamento para 2015
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Ajuste direto do regime geral - Prestação de serviços 
na área de arquitetura - Equipa Multidisciplinar da 
Reabilitação Urbana - Parecer prévio vinculativo e 
remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato 
de prestação de serviços por avença – Luís Filipe 
Moreira Freire
Aprovado por unanimidade

Programa de rescisões por mútuo acordo 
na administração local - Assistente Técnica – 
Indeferimento
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Programa de rescisões por mútuo acordo na 
administração local - Técnico Superior – Indeferimento
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Aquisição de combustíveis rodoviários - Libertação 
de seguro caução 
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de pneus homologados, 
com serviços associados, para a frota de veículos do 
município - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços de distribuição do boletim 
municipal “Notícias do Município” - Parecer prévio 
vinculativo e remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício do direito de preferência sobre a fração 
“F”, correspondente ao 2º andar esqº frente do 
prédio nº 2, sita na rua Augusto Toscano Batalha – 
Póvoa de Santa Iria
Aprovado por unanimidade

Obras de urbanização do loteamento denominado 
por Marinhas do Mulato e Telhal – Póvoa de Santa Iria
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra CDU)

Empreitada de pavimentação de arruamentos e 
passeios e construção de ramais de sumidouro e 
sumidouros na AUGI Casal do Freixo - Libertação de 
15% da caução – Vialonga
Aprovado por unanimidade
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PRÓXIMAS
REUNIÕES
DE CÂMARA

06 de maio - 4.ªfeira
09h30 
Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal 
de Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30

20 de maio* - 4.ªfeira
09h30
Reunião Ordinária e Pública
Freguesia de Vialonga
Intervenção do Público: 12h30

03 de junho - 4.ªfeira
09h30 
Reunião Ordinária e Pública
Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Vila Franca de Xira
Intervenção do Público: 12h30 

17 de junho* - 4.ªfeira
09h30
Reunião Ordinária e Pública
União das Freguesias de Alhandra, São 
João dos Montes e Calhandriz
Intervenção do Público: 12h30 

*Reuniões Itinerantes, consulte locais 
específicos em www.cm-vfxira.pt 

PRÓXIMAS 
ASSEMBLEIAS
MUNICIPAIS

25 de junho - 5.ªfeira**
18h00 – Sessão Ordinária
Intervenção do Público: 20h00

**Local a definir

FICHA TéCNICA
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NIF: 506 614 913
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Tel.: 263 285 600
www.cm-vfxira.pt
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DELIBERAÇÕES

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município 
sobre o lote 35 do loteamento Quinta da Panasqueira – 
Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Cancelamento da hipoteca legal a favor do município 
sobre o lote 32 do loteamento Casal do Freixo – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Execução do parque urbano da Quinta da Flamenga - 
Fase 4A - Conta final – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Construção da EB1 nº 2 de Vialonga - Lista de erros e 
omissões
Aprovado por unanimidade

Normas de procedimento para candidatura a apoios de 
ação social escolar - Ano letivo 2015/2016
Aprovado por unanimidade

Normas de procedimento para candidatura ao subsídio 
de transportes escolares - Ano letivo 2015/2016
Aprovado por unanimidade 

Atividades de animação e apoio à família na educação 
pré-escolar - Normas e protocolo tipo
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra CDU)

Transportes escolares 2015/2016 - Subsídio atribuído 
a alunos a estudar fora do concelho - Compromisso e 
transferência de verba para a Junta de Freguesia de Vila 
Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Doação do espólio literário de Álvaro Feijó, pelos seus 
herdeiros
Aprovado por unanimidade

Feira Anual de Outubro 2015 - Projetos de regulamentos
Aprovado por unanimidade

Implementação da marca “NATURAL.PT”
Aprovado por unanimidade

Regulamento de Serviço de Gestão de Resíduos 
Urbanos
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra CDU)

Xira 2015 - Encontros Desportivos Concelhios - 
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo – 
Núcleo de Árbitros da Póvoa de Santa Iria 
Aprovado por unanimidade

Curso de nadadores-salvadores - Acordo de cooperação 
– Capitania do Porto de Lisboa – Delegação Marítima de 
Vila Franca de Xira
Aprovado por unanimidade

Apoio a iniciativas culturais do movimento associativo - 
Apoio municipal à audição de jovens músicos da Escola 
de Música da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários da Póvoa de Santa Iria – Protocolo 
Aprovado por unanimidade

Reunião da Câmara Municipal 
08 abr. 2015
Salão Nobre dos Paços do Município I Vila Franca de Xira

Política cultural
Aprovado unanimidade

Abertura de procedimento concursal comum para a 
constituição de relação jurídica de emprego público por 
tempo indeterminado - Assistente operacional (área de 
serralheiro)
Aprovado por unanimidade

Candidatura ao Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP) para apoio aos refeitórios escolares - 
Ano letivo 2015/2016 - Autorização de despesa
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – votos contra CDU)

Parecer prévio vinculativo e prorrogação do contrato 
de prestação de serviços por avença – Elisabete Serrano 
Alves
Aprovado por unanimidade

Contrato de prestação de serviços por avença - 
Segurança e receção do edifício dos Paços do Município 
- Parecer prévio vinculativo
Aprovado por unanimidade

Contratação de serviços para animação do Festival da 
Juventude - Ano 2015 - Parecer prévio vinculativo
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Fornecimento em contínuo de material de economato 
- Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de consumíveis de 
informática - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de produtos de higiene 
e limpeza - Remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Fornecimento em contínuo de papel de fotocópia - 
Remessa à Assembleia Municipal para autorização 
prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração 
“A”, sita na rua António Sérgio, nº 140 (antigo bairro da 
Chasa, bloco C1, lote 3) - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Exercício de direito de preferência sobre a fração sita 
na rua Sarmento Pimentel, nº 92 - Alverca do Ribatejo
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento sito na Quinta do Olival das 
Minas e Quinta do Duque - Alvará de loteamento nº 
16/01, de 21/12 – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Cedência de parcela de terreno a integrar no domínio 
público - Rua 25 de abril, nº 6, Bairro das Bragadas - 
Póvoa de Stª Iria
Aprovado por unanimidade

Empreitada das infraestruturas das ruas D, L, M e rua 
N e O, na AUGI da Fonte Santa - Libertação de 15% da 
caução – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Alteração ao loteamento da Zona do Moledo - Alvará nº 
4/2011-AUGI - Alverca do Ribatejo - Abertura de período 
de discussão pública
Aprovado por unanimidade

Aumento do número de compartes dos 356/31 000 
avos da AUGI Fonte Santa – Vialonga
Aprovado por unanimidade

Aquisição de serviços de fornecimento de energia 
elétrica, em nível de baixa tensão normal (BTN), em 
regime de mercado livre, ao sistema de iluminação 
pública do município - Ano de 2016 - Abertura de 
procedimento e remessa à Assembleia Municipal para 
autorização prévia do compromisso plurianual
Aprovado por unanimidade

Regulamento do Prémio Literário Alves Redol - Ano 
2015
Aprovado por maioria (votos favor PS e Cnr – abstenção CDU)

Prémio de teatro Mário Rui Gonçalves – Alteração às 
normas de participação
Aprovado por unanimidade

Comissão de acompanhamento da instalação do 
Museu da Tauromaquia 
Aprovado por unanimidade

Cedência de equipamento informático à Comissão 
Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Freguesia de São João dos Montes
Aprovado por unanimidade

Final Four da Taça de Portugal de Hóquei em 
Patins Sénior Masculino – Apoio à União Desportiva 
Vilafranquense
Aprovado por unanimidade

Reunião da Assembleia Municipal 
22 de dez. 2014 (retificação)
Sta. Eulália I Vialonga

3ª Revisão ao Orçamento e Plano Plurianual de 
Investimentos da Câmara Municipal para 2014
Aprovado por maioria (votos favor PS, Cnr e bE – abstenção CDU e CDS)




